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HANYA AttAH RABB SEMESTA AIAM
f ,elr:rgrr:.an untuk selalu senang, bahagf+ beruntung dan meraih cita-cita serta rasa takut yang berlebihan,

l( mendorong orang untuk melakukan berbagai upaya yang dianggap bisa mewujudkan harapan dan
I\memberikanrasa aman. Upaya gencaryangdilakukannya seringbertentangandengansyariatlslam. Hal
itu karena tidak dibarengi dengan ilmu agama serta jauh dari bimbingan para LJlama Rabbani, ditambah lagi
dengan keterkaitan dengan dunia mistik yang masih sangat kental. Ritual-ritual dengan berbagai variasinya
seakan sering menjadi alternatif. Padahal ritual-ritual'persembahan itu sangat kental dengan nuansa syirik.

Sungguh sangat ironis, di negeri yang mayoritas penduduknya Musligr ini praktek-praktek ritual yang
bemuansa syirik itu masih sering dilakukan. Setiap ada kejadian besar, seperti banjir melanda atau gagal panen
dan lain sebagainya maka tidak lama setelah itu dilakukan ritual dengan bdrbagai namanya. Karena mereka
berkeyakinan bahwa apa yang baru terjadi ini akibat keinurkaan si 'penguasa'-selain AllAh M - yffirgmereka
yakini. Biasanya yang dijadikan tandinganAllAh dalam masalah ini adalah jin. Mereka sangat mengagungkan dan
takut kepada jin-jin yang mereka ilustrasikan sebagai 'penguasa'itu, sebagaimana pengagungan dan ketakutan
mereka kepada AllAh M ataubahkan melebihi ketakukan mereka kepada murka AllAh rua Pencipta alam.

Parahnya, ritual-ritual syirik tersebut didukung oleh orang-orang yang dianggap tokoh agama (Iilam). Ada
juga pihak-pihak tertentu yang menjadikarurya'sebagai agenda rutin yang harus diselenggarakan agar semua
komponenmasyarakatselalu dinaungikemakmuran, kesejahteraan dankeamanan serta dijauhkan dari segalahal
yang buruk. Media massa pun tidak ketinggalan. Mereka menjadikan momen'penting'ini sebagai berita untuk
konsumsi para pembaca juga ada pihak lain yang memberikan dukungan dengan alasan melestarikan budaya
atau menarik wisatawan yang ujung-ujungnya untuk meningkatkan income. Padahal apalah artinya perringkatan
income, kalau aqidahyangmeniadi tumbal. Apalah artinya sanjungan orangterhadap'kesuksesan'suatu daerah
jika kesuksesannya tidak lepas dari penyelenggaraan acara-acara yang menjerumuskan masyarakabrya dalam
praktik syirik. Apalah artinya peningkatan ekonomi bila itu merupakan'buah'dari penghelatan acara-acara yang
sangat dimurkai AlAh M karena berisi perbuatan menyekutukan AllAh dengan makhluk. Keberhasilan seperti
ini fidak pantas untuk dibangga-banggakan, apalag; dijadikan sebagai bahan studi banding daerah lain.

Miris hati kita mepdengar dan menyaksikan berita seperti ini. Kaum Muslimin seharusnya sudah memiliki
keyakinan yang tertanam dalam hati bahwa alam semesta beserta seluruh isinya berada dalam kekuasaan
All6h og yang telah menciptakannya. AllAh w dengan kekuasaan-Nya, ilmu-Nya serta keadilan-Nya telah
mengatur alam ini. Inilah yang diikrarkan oleh kaum Muslim setiap kali melaksanakan shalat, ketika membaca
surat al-Fatihah.

ey3*t;,ir *" ': bl:Sr
Bahkan secara fitrah, manusia "y.#ffiyT"f#kx#K';::{#;ranAuah M terhadap alam, yang

lebih dikenal dengan rububiyah All6h M , termasuk kaum musyrikin Mekah yang dahulu menjadi fokus
dakwahNabiMuhammad M .

Mestinya fitrah ini harus tetap dipelihara. Dalam al-Qur'an, AllAh w banyak memberitahukan kepada
umat manusia tentang keagungan" kemahasempumaan dan kekuasaan-Nya yang luas. Tujuan-Ny4 agar manusia
tidak melalaikan fitrah lurusnya dan agar hanya beribadah kepada AllAh M dengan segala jenis ibadah.

Ini juga sekaligus sebagai motivasi bagi para da'i agar terus mendakwahi masyarakat supaya hanya
mengesakan Alah, tidak hanya sebatas ikrar lisan tapi dibuktikan dalam kehidupan dengan mengiktrlaskan
semua jenis ibadah hanya untuk AllAh g

Masyarakathendalcrya kembalikepadakesadaran danfitrahnya. Jangansampaiterjerumus ke dalam sesuatu
yang menyebabkan dirinya menyekutukanAllAh w . Hendaklah kita senantiasa ingat firmanAllAh:

o. o j . 16
JJ .ii ,...o :Ail4*Urtr"o StliL3co{,afr *'}iti?" & 4t\

Sesungguhnya orang yang mempusekutuknn (sesuatu dmgan) All6h, makn pasti All6h mengharamkan kepadanya surga
dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bngi orang-orang zhalim itu seorang penolongpun. (QS. al-Maid ahl5:72)

Solusi terbaik dalam mengentaskan seluruh masalah sesulit apapun, hanyalah di tanganAllilh w . Oleh
karena itu, kita semua harus lebih memperdalam ilmu syari supaya keyakinan dan perbuatan kita menjadi benar
dan diridhaiAll6h.tr
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Alhomdulillih, kami bersyukur kepada All6h karena masih bisa menyapa

pembaca lewat majalah kesayangan kita. Kami berdoa semoga kami, para pembaca

dan seluruh kaum Muslimin senantiasa dalam bimbingan All6h os

Para pembaca, rahimokumulldh
Rasa prihatin yang mendalam terhadap berbagai ritual yang digelar untuk

mengatasi berbagai problem atau musibah yang melanda negeri ini mendorong
kami untuk menjadikannya sebagai tema utama. Bagaimana tidak ? Karena upaya

itu ternyata sangat menyimpang dari ajaran Islam. Jika demikian,.maka bukan
penyelesaian yang didapatkan. Bahkan sebaliknya, bencana besar dan penderitaan

tiada tara mengancam. Di dunia mungkin belum terasa, tapi apakah kehidupan
hanya terbatas sampai dunia saja ? Inilah tema utama pada majalah kita edisi ini.

Pembaca yang budiman, rahimakumull1h
Tema lain yang kami angkat juga masalah penyesalan yang tidak berguna

dalam rubrik Tafsir dan niat melakukan perbuatan dalam rubrik Hadits. Ini dua
pembahasan yang saling berkait. Artinya dengan memahami maksud dari
penyesalan yang tidak berguna, maka kita berazom (berniat) untuk melakukan

kebaikan supaya tidak ada penyesalan.

Pembaca yang budiman, rahimakumulldh
Pembahasan lain yang sangat bertalian dengan dunia bisnis yaitu masalah

batas pengambilan untung. Dalam Islam, adakah ketentuan batas maksimal
keuntungan yang boleh diraih oleh pebisnis ? Masalah ini kami sajikan dalam
rubrik Fikih.

Pembaca yang budiman, rahimakumulhh ,

Dan masih ada beberapa naskah bermanfaat lainnya insya All6h yang bisa

ditelaah pada edisi ini, misalnya, menempa diri di shalat malam dalam rubrik
Tazkiyatun Nufus dan juga al-Qur'an bukan untuk orang yang sudah meninggal
dalam rubrik Waqi'una dan lain-lain.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat menelaah. Semoga apa yang kita
dilakukan menjadi bekal saat kita menghadap AllAh e
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JADTLAH PEMUDA
YANG MENGERTIAGAMA

. Kawanku, coba kita perhatikan
kategori kedua dalam hadits Imam
Bukhari tentang tujuh golongan yang
mendapatkan naungan All6h M
pada saat tidak ada naungan selain
naungan-Nya yaitu pemuda yang
senantiasa beribadah kepada Allh.
Nah, ini adalah kesempatan bagi kita
semua kaum remaja untuk senantiasa
menuntut ilmu syar'i dan beribadah.
Jangan sampai kita menjadi remaja
yang larut dalam kejahilan, ketidakta-
huan, remaja yang katanya mengikuti
perkembangan zaman namunjauh dari

' nilai-nilai Islam. 0852108nm<

REDAKSI:
Hadits yang dimaksudkan oleh

saudara kita ini yaitu hadits yang
bermakna, ?da tujuh golongan yang
dinaungi oleh All6h M dalam
naungan-Nya saat tidak ada naungan
lagi kecuali naungan-Nya yaitu :

L. Imam (pemimpin) yang adil
2. Pemuda yang tumbuh dalam iba-

dah kepada All6h c6
3. Orang hatinya tertambat di masjid
4. Dua orang yang saling mencintai

karena All6h dan berpisah karena
All6h m

5. Seorang lelakiyang dipanggil oleh
seorang wanita terpandang lagi
cantik lalu dia mengatakan, ?ku
takut kepada All6h."

6. orang yang bershadaqah lalu dis-
embunyikan gehingga yang kiri
tidaktahu apa yang dishadaqahkan
yang kanan

7. Orang yang mengingat All6h
& saat dia seorang diri lalu air
matanya mengalir

KRIIII(AN UNTUK
MAJALAH AS-SUNNAH

As-Sal6 muhlaku m. Saya ada beberapa
kritikan untuk majalah as-Sunnah agar
diperbaiki pada edisi-edisi berikutnya,
yaitu :

L. Dalam pemakaian jenis huruf
hendaklah menggunakan jenis huruf
yang jelas dan mudah dibaca serta
tidak membingungkan, seperti jika
menggunakan huruf latin hendaklah
jelas-jelas menggunakan huruf latin,
jangan dibuat seolah-olah itu huruf
Arab seperti penulisan kata "Fatawa"
pada judul rubrik di halaman 49
pada edisi Dzulqa'dah 1431 H.

Ketika membaca kata tersebut
ada pembaca )lang menguras
pikirannya memikirkan tulisan itu
apa bacaannya?, begitujiga dengan
kata "akidah" di halaman 38, dan
kata "manhaj" di halaman 40.

2. Hendaknya'pihak majalah meninjau
kembali penulisan istilah-istilah
supaya diluruskan kembali, seperti
istilah "akidah" bukankan lebih
baik ditulis " 'aqidah"? kata "fikih"
bukankan lebih baik ditulis "fiqh"
atau "fiqih"?

3. Hendaknya redeiksi memperhatikan
penempatan alif lam (al) ketika
penulisan istilah, seperti yang sudah
menjadi kesalahan umum dalam
perrulisan kata "as-Salafush Shalih"
yang sering ditulis keliru dengan
"salafus shaleh". Dalam Bahasa Arab
pemakaian alif lam (al) atau tidak itu
bisa inerubah makna suatu kata/
kalimat. Demikian, agar diperhatikan.
Syukran, jazaakumullaahu khairan.
Was-Salaamuhlaikum wr wb. [,ftd:
Abul Hasan, S.umatera Barat]
08137420rcom<

REDAKSI:
Jazdkalldhu khairan atas berbagai

masukan ini. Insya All6h g masukan
Saudara akan kami pertimbangkan
untuk edisi-edisi berikutnya. Khusus
masalah translitrasi, kami dulu per-
nah membuat ketentuan sendiri.
Kala itu huruf "Qaf" kami jadikan q,
namun kami mendapatkan masukan
dari beberapa pihak agar mengikuti
translitrasi yang baku. Akhirnya, kami
putuskan untuk mengikuti yang baku,
meskipun terasa aneh dihati. Namun
ini bukan final, insya All6h masukan
saudara dan yang lainnya berkaitan
dengan translitrasi ini akan kam per-
timbangkan.

ABDULLAH BIN UMAR 
'aqb

SALAH SATU GURU
MUJAHID BIN JABR ,T!!5

Assalamualaikum.warohmatul lahi
wabarokatuh...ana mau tanyakan
mengenai pembahasan as-sunnah
edisi 06/thn.X1V Dzulqa'dah 1431
h .Halaman 18. Di situ dituliskan
bahwa Mujahid rohimahullah pernah
menemani sahabat Ibnu Umar
rodiallahu anhuma. Apakah Mujahid
rohimahullah sama Ibnu Umar.
rodiallahu anhuma hidup sejaman ?

To$ng dicek lagi dalam kitab r:ujukan.

Kalau memang salah tolong di ralat
pada edisi as-sunnah berikutnya
supaya orang tidak salah..? Syukron..
Abu.Afifi al-fauz6n, Maluk, Sumbawa..
08L33977ru<

REDAKSI:
Wahlaikumussalam. Begitulah yang

kami dapatkan dalam Jdmi'ul UIhm Wol
Hikam, IIIlL0L5, Cet. Darussalam. Dan

. kita perhatikan tahun wafat Abdullah bin
Umar qi*r yaitu tahun 72 H, sementara
Muj6hid 4d)H lahir tahun 2L H pada
masa khilafah Umar bin Khattab,
memang ada kemungkinan mereka
bertemu. Bahkan dalam Tohdztbul
Kamdl, 15/337 dan 27 /229 disebutkan
bahwa diantara yang meriwayatkan dari
Abdull6h bin Umar bin Khatt6b adalah
Muj6hid bin Jabr.

ITULAH MAKSUD KAMI
Dalam majalah As-Sunnah edisi

1l/THN.XIil, Rubrik Akidah halaman
39 tertulis : "... Ulama sepakat, bahwa
memohon perlindungan dari jin
hukumnya haram ..." Sepertinya ada
yang keliru, mungkin maksudnya:
"... bahwa memohon perlindungan
KEPADAjin ..! Jazikolldhu khairan

Abu Muhammad, Bandung
0813203loom<

REDAKSI:
J azdkallhhu khoira n, itulah makud

kami. Karena sudah difahami bersama
bahwa memohon perlindungan kepada
All6h dari gangguanjin bukan suatu hal
yang diharam, bahkan disyari'atkan. '

MAKSUDNYA MAKSI,AT
As-Sa 16 m uhlar'kurn. Ustadz, p6da

Majalah As-Sunnah edisi Shalawat
Nariyah tentang penghapus pahala
disebutkan bahwa diantara yang dapat
menghapus pahala itu adalah melang-
gar batas keharaman saat sndirian.
Saya kurang jelas, mohon diperjelas
makudnya bagaimana ? Jazdkalldhu
khairan.08521083pm<

REDAKSI:
Wo'a la iku m usso Ia m. Maksud

dari kalimat yang saudarakan sudah
kami jelaskan pada edisi tersebut
diatas, dibagian akhir poin tersebut.
Penjelasannya kami letakkan diantara
dua tandang kurung setelah kalimat
yang saudara tanyakan. Maksud
kalimat tersebut adalah berbuat
maksiat saat seorang diri, saat tidak
ada orang lain yang mengetahuinya.
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Jawab:
Pertama-tama kami berdoa

kepada Allah & ,'semoga
saudara yang tertimpa musibah
ini segera diberi kesembuhan oleh
AllAh M dan semoga saudara
diberi kekuatan untuk bersabar.

Selanjutnya, mengenai
pertanyaan saudara, maka kami
berpendapat bahwa keadaan yang
saudara tanyakan merupakan salah

satu diantara udzur (alasan) yang
dibenarkan syariht untuk tidak
mandi. Karena ada dikhawatirka+
air dapat mempe{parah penyakit
atau memperlambat kesembuhan
dan bisa jadi membahayakan
penderita.

Syaikhul IslAm Ibnu Taimiyah

4ltfuo menyatakan, "Menurut
pendapat mayoritas Ulam4 dalam
(pelaksanaan) tayammum tidak
disyaratkan kekhawatiran akan
binasa. Bahkan or.rng yang (jika)
wudhu menambah parah sakitnya
atau memperlambat kesembuhan
maka diabertayammum. Demikian
juga dalam puasa dartihrdm $aji)
dan orang yang sakit dengan
sebab menggunakan air karena
dingin, maka ia seperti orang
yang sakit menurut pendapat
mayoritas Ulama.l) Oleh karena
itu, orang yang khawatir sakit
dan bahaya karena sakit, luka
atau cuaca sangat dingin, maka
diperbolehkan tayammum. Hal ini
berdasarkanfirmanAllAh g :

" J,. . /tlhir !,
.a\/t n'1)

Dan janganlah kamu membunuh
dirtmu. Sesungguhnya All"6h adalah

Maha Penyayang kepadamu. (QS.
an-Nisil/4:29)

Pemahaman ini pernah
diamalkan oleh Sahabat yang
mulia'AmrubinAsh ds ketika
junub di hari yang sangat din$t.
Dalam sebuah hadits yang beliau
tuturkansendiri:

e gt:v. N e &rii;r

iJfi,;\i ,b:l.rit:ti:sy
'//
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'1. Majmfi' FatiwA,1ll158

ii ffi ,li 3;::!r:"

Aku bermimpi "basah" pada satu
malam yang ilingin dalam peristiwa

perang DzAt as-Salfrsil, lalu aku
khawatir'akan binasa bila mandi.

Oleh knrena itu alu bertayammum.

Kemudian aku shalat mengimami
para Salubatku shalat Shubuh.lnlu
mereka menceritakan peristiwa ini
kqadaNabi ffi . Nabi ffi bertanya,

"Wahai 'Atnru, benarkan kamu

shalnt mengimami para Sahabatmu

dalam keadaan junub ?" Lalu aku

mmceritakan lepada beliau ffi apa

yang menghnlangiku mandi ilan aku

katalcnnbahwa aku mendengar Allhh
w bufirman:

AiLI""#i'r"b"ts
,/rg\ t((nlt-a...>!
\.2 -/ r

Dan janganlah kamu membunuh
dirimu Sesungguhnya All6h ndalah

Maha Penyayang kepadamu. (QS.

an-Nis6'/4:29)
Lalu Rasfilullilh tertawa dan tidak
mengucapknn sesuatu. (HR Ahmad
danAbu Daud dan dinilai shahih
oleh syaikh al-AlbAni dalam shahih
sunanAbu Daud no.323)

Demikian juga pernah
terjadi satu peristiwa yang
mengakibatkan hilangnya nyawa
seorang penderita luka di kepala
karena mandi wajib dan Nabi

$s[hdh
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ffi marah besar lalu beliau itg
menjelaskan bahwa tayammum
sudah cukup baginya sebagai
ganti mandi wajib. Peristiwa ini
diceritakan dalam hadits :

p ;,(+? iri tV tr
z * l/ /x,fr.#sV:+v'6
ju /t2-let'r yt| e
d,6'VU j6wi
3+udu6.rpr eG3
-v 3p CS "al;3 I

*;;w;6vtFi
'){+d #e it }t

t-iui,f ti &* tj$ ivj
o - / 6z / / o

Ct;W til:u lr"iui iJ ij
-&iieag'{,s*tilut:r,/./
Dailfrbir "ga ,betiauberita, "Rnni
brangknt dalam satu perjalanan lalu
seorang dari kami terthnpa batu dan

melulsi lcep alany a. Kanuilinn or ang
itu mimpi "busah" lalu ia bertanyn
kepaila para Sahabatnya, 'Apakah
kalian mendapatkan keringanan

/o

u *Ldl
bagiku untuk tayammum ?" Mereka
menj aw ab, " Kami memandang kamu

tiilnk mmilrpatlun lceringanan kmena

Iumu manryu mmggunaknn air. " Ialu
ia mandi lcemudian rnminggal. Ketile
knmi sampai ilihadapan Nabi ffi,
peristiwa tersebut dicqitalun kepaita

beliau ffi . Beliau bersabda, " Merekn

telah membunuhnya. Semoga AilAh
membalas mereka. Tidakkah mereka

iertanya jika tidak mengetahui ?

Karena obat ilari kcboilohan adalah

bertanya. Sesungguhnya dia cukup
bertayammun. ( HR Abu Daud
dalam Sunannya dan dinilai shahih
oleh Syailrtr al-Alb Ani dalan Shal$h

al-l6rni', no.4362).tr

- i ''€&M M

]awab:
, Menjama' shalat adalah

menggabungkan dua shalat
(Zhuhur dengan Ashar atau
Maghrib dengan 'Isya') dan
dikerjakan pada salah satu waktu
shalat tersebut. Seseorang boleh
melakukaniama' taqdtm dan jama'
ta'kh?r.1)

lama' taqdim adalah
menggabungkan dua shalat dan
dikerjakan pada waktu shalat
pertama, yaitu shalat Zruhur dan
slralatAshar dikerjakan pada waktu
shalat Zhuhut; Shalat Maghrib
dan shalat'Isya' dikerjakan pada
waktu shalat Maghnb. I ama' taqdim
harus dilakukan secara berurutan
sebagaimana urutan shalat dan

tidak boleh terbalik.
Adapun jama' ta'khtr adalah

menggabungkan dua shalat dan
dikerjakan pada waktu shalat
kedua, yaitu shalat Zhuhur dan
shalat Ashar dikerjakan pada
waktu Ashar; Shalat Maghrib dan
shalat'Isya' dikerjakan dalam
waktu shalat Isya'. lama' ta'khir
boleh dilakukan secara berurutan
dan boleh pula tidak berurutan
akan tetapi yang afdhal adalah
dilakukan secara berurutan
sebagaimana yang dilakukan oleh
RasfflullAh g .a

Menjama' shalat boleh
dilakukan oleh siapa saja yang

2 Lthat Fatkzad Muhimmah, Syaikh Bin
BAz, hlm. 93-94;Kitab as-Shalah, Prof.
Dr. Abdullah ath-ThayyAr, hlm.177

memerlukannya - baik musafir
atau bukan-. dan tidak boleh
dilakukan terus menerus tanpa
udztn. Artinya boleh dilakukan
ketika diperlukan saja.e)
ImamNawawi 4ili5 mengatakan,
"Sebagian imam (Ulama)
berpendapat bahwa seorang yang
muqim (tidak sedang bepergian)
boleh menjama' shalatnya apabila
diperlukan asal tidak dijadikan
kebiasaan."a)

Ini berdasarkan perkataan
IbnuAbbAs dr yangberbunyi :

Lthat Tau dhihul Ahkdm, al-B as s 6m,
21308-31.0 dan F iqhus Sunnah, 11316-
317.
Lthat Syarh Muslim, Imam Nawawi
51219 dari. al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal
Kit1bil Aziz, hlm. 141.1, Lihat Fiqhus Sunnah 1,/31,3-3L7.

al.
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"Rasfrlullih M menjama antara

Zhuhur dengan Ashar dan antara
Maghrib dengan lsya' di Madinah
tanpa sebab takut danhujan." Ketikn

ditany aknn hal itu kep ada lbnu Abb frs

.$' ,beliau "$a menjawab, "Agar
tidak memb er atkan ummatny a. "5)

5 HR. Muslim dan lain{ain. Lihat

Dengan demikian, kita
tahu bahwa pensyariatan jama'

dalam shalat bertujuan untuk
memberikan kemudahan kepada
umat ini dalam masalah-masalah
yang menyusahkdn mereka.

Syaikhul IslAm Ibnu Taimiyah

'$M menjelaskan bahwa para
pekerja industri dan petani apabila
pada waktu tertentu mengalami
kesulitan (masyaqqah) , seperti
lokasi air yang jauh'dari tempat
pelaksanaan shalat, sehingga
jika mereka pergi ke lokasi air
dan bersuci bisa mengakibatkan
hilangnya pekerjaan yang
dibutuhkan. ]ika demikian
kondisinya, maka mereka boleh

Sahihul I hmi', no. 1070.

shalat di waktu musytaralP lalu
menjama' (menggabungkan) dua
shalat.a

Berdasarkan ini, maka teman
saudara boleh menj ama' shalatbila
diperlukan namun tidak dijadikan
sebagai rutinitas sehari-hari.
Namun kita harus ingat bahwa
hukum asal shalat wajib adalah
limd kali sehari semalam. Oleh
kareni itu, ini yang kita usahakan.

Jika setiap hari temanAnda tidak
bisa shalat ashar pada waktunya,
tebih baik pindah kerja atau usaha
sendii.Wallilhu a'lam. O

Maksudnya waktu yang diperboleh-
kan dua shalat dilaksanakan padanya.
Maj mA' aI-F at dw 6, 2U 458.

J , *F ,'jY ,'l$-b;,'.ruo' .Y'.-1.,. .
Af ef"Y is Ju euJ

6

7

Btr6&i ,,,GJ@ke8 g ,Wwr i G#* :@Ir

Jawab:
Para Lllama telah menetapkan

bahwa bank konvensional
menggunakan sistem ribawi dalam
peminjaman hutang. Padahal
riba sudah jelas diharamkan
dalam al-Qur'An, Sunnah dan
ijmA' para Ulama. Sehingga
tidak ada lagi yang meragukan
keharamannya. Berdasarkan ini
maka tidak boleh meminjam
uang di bank konvensional untuk
usaha atau non usaha, karena
dengan meminjam berarti sama

saja dengan membantu praktik
ribawi yang dijalankan bank
tersebut. Dan perlu kita ketahui
bersama, modal besar bukan safu-

satunya cara unfuk memajukan
usaha yang kita miliki. Cobalah
menggunakan cara-cara lain dalam
mencari modal atau berusaha
memaksimalkan modal yang ada.

Insya Alldtr, dengan ketakwaan
kepadaAll6h anda akan dapatkan
kemudahan-kemudahan dan jalan

keluar dari permasalahan anda.
IngatlahjanjiAllAh w :

a-" ,'i t+Ai;fr ao

\' * b r$;s

-tt)A-yi->

c/ L
TA -o-fl

o,t-f

Barangsiapa bertakwa kepada All6h
nis cay a D ia aknn mengadalun b aginy a

jalan keluar. dan memberinya rezki

dari ardt y ang tiada disangka-sangka.

Dan barangsiapa yang bertawakkal

kepada All6h niscaya Allkh akan

mencukupkan (keperluan)nA a.

S e s un g guhny a All 6h m el aks an akan

urusan yang (dikehenilaki)
Nya. Sesungguhnya All6h telah

Mmgadakan ketentuan b agi tiap-tiap
s esuatu. (QS at-ThalA ql 65 :2-3)

Dan juga dalam firmanNya:

...a CUJJ
y'oc i.

i::) |,n*l" -oSl g^
Dan barang'-rfop, yrrg bntot*o
kepada AllLh, niscaya Allih
menj adikan b agirry a lcemu ilnlun dnlam

ur us anny a. (QS. at-ThalAq/65 :4)

Perbanyaklah ketaatan dan
sempurnakanlah ketakwaan,
sesungguhnya AllAh w tidak
pernah menyelisihi janjiNya.
Wallahu a'lam.J

,{ $AAi *iiti J""S;,s',#

- 1e/

'.?\ l',$'\ca? J

- t:
)#

I zp / L

g olt i!
Jn, r\fr J;;
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Bfrrakatlfrhufkum, shahihkah doa ini :

\E.itd:,:,#,Jl &K { j, iG ffi,;,ryTi|WW2,. fu6t:':a

Jawab:
Doa yang saudara tanyakan

adalah doa yang diajarkan
Ras0lullAh ffi kepada kita untuk
dibaca pada waktu pagi dan
petang. Haditsnya adalah sebagai
berikut :

i6 "iM e)v

s Rmk[rR

E I /t

., ji;a,i J!r:{.+,u i',fr'v

*s,i3x:,rt;'#f )
t$e"rt$ari;t#

Z*/$

DariAnasbinMalik .#,beliau
$ berkata, "RasfilullAh M
bersabda kepada Fathimah l&,
,'Apd yang menghalangimu dari
mendengarkan wasiatku padamu?
Agar kamu mengatakan saat pagi
dan sore hari :'Wahai Rabb Yang
Mahahidup, Wahai Rabb Yang
Mahaberdiri sendiri (tidak butuh
segala sesuatu) dengan rahmat-
Mu aku memohon pertolongary

iI';€{, &ii;:6iG
e:i ,j; e)vr-:-r'r N":r

,. /
ebeV.

Aku pernah melihat Rasfilullih
men gu capkan s al am lccar ah knn an dan

kearah kiri hingga aht melihat pipinya

perbaikilah segala urusanku
dan selamanya jangan Engkau
pasrahkan urusan diriku kepadaku
meski hanya sekejap mata"'.

Syaikh al-AlbAni ,{SZ

menjelaskan hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu as-Sunni
dalam kitab 'Amalul Yaumi wal
Inilah,no.46 dan al.Baihaqi dalam
kitab al-Asm6'wash ShifAL no. 112

dengan sanad yang hasan.l)
Kesimpulannya, hadits ini

hasan dan dapat dijadikan hujjah
untuk diamalkan. Doa ini dibaca
diwaktu pagi sekali dan diwaktu
petang sekali. Wallahu a'lam. d

L Silsilahahidits ash-Shahihah,1.1397

o 'J o.
tt rr-l rf

,+t;) fu 
^i 

3yr: iS
V 3#,:l alt-u

*:i
c'

ti : c^r:i lt!'J ,S-*1

lrl
I

t/n->
t.'

€;, :'i t *.

yangputih
Dalam riwayat Tirmidzi

dari Abdullah bin Mas'Od &
berbunyi:

13 *{":r
t ,r/ /
G5r W iyiJl zvs"

.t",1 t I z t j

+t a;;irts# i>ulr 4T

?4 sG *l
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Jawab:
Mengucapkan salam dalam

shalat dilakukan dua kali yaitu
dengan menengok ke kanan dan
ke kiri, sebagaimana dijelaskan
dalam hadits Sa'ad bin Abi
WaqqAsh dalam shahih Muslim
yangberbunyi:



B eliau ffi mengucapknn salam lcear ah

kanan dan kekiri mengucapkan, "
As s al amu' aI aikum w ar ahm at ull ah,

ass al amu' alaikum w ar ahm atull ah 

"'Semua riwayat yang kami
ketahui tentang praktik salam Nabi

ffi dalam shalat Beliau M tidak
ada yang menjelaskan dengan

gamblang masalah thuma'ninah
dalam salam, seperti yang saudara

tanyakan. Sehingga bila seorang

mengucapkan salam dengan
menengok kekanan dan kekiri
walaupun tidak''Lerhenti, maka
itu sah. Terlebih lagi kalau melihat
yang disampaikan para Ulama

bahwa salam yang merupakan
rukun shalat adalah salam yang
pertama, sedangkan yang kedua
adalah sunat. Ibnul Mundzir
'rl$5 menukilkan ijma' tentang
sahnya shalat orang yang hanya
mengucapkan salam satu kali.
Wallahu a'lam. A

Jawab:
Hadits yang saudara tanyakan

adalah shahih terdapat dalam
Shahth Muslim y ang betbunyi :

41 
"ki 

e ii u::'i
& ufr t; Uie 'rus
' 
+Jt"hi'*v'qw

Sesungguhnya Rasfilullih M
bersabda, " Siapa y ang meninggalknn

shalat fum'at tiga kali karena
meremehkannya maka All6h akan

mengunci hatinya."

Saat menjelaskan makna
hadits ini, Imam Nawawi ffi
membawakan dua pendapat para
Ulama tentang maksud 'AUAb

M mengunci hatinya". Pertama,

mengunci hatinya dari semua
kebaikan; Kedua, dia dianggap
sebagai mun#ik.

Pengertian yang kedua ini
didukung oleh hadits lain yang
diriwayatkan Thabrani dalam al-

Mu'jamul lGbtr darr di nilai hasan

oleh Syaikh al-AlbAni qi% ,

Ras0lullAh S pemahbersabda :

t b"Gt\3t;U
'#,U('Ur+ tt;

Siapa yang meninggalkan tigf kati

shalat lum'at tanpa udzur maka dia

ditetapknn sebngai baginn dari kaum

munafiqin

Dalam hadits lain yang
mauq0f kepada Ibnu AbbAs &
dijelaskan:

2q)'tr & ufi
/l/

2r+;t33fx-yr

Siapa yang meninggalkan shalat

Jum'at 3 kali secara berurutan maka

ia telah membuang lslam kebelaknng

pun ggun gny a. (Hadits Mauqfrf
Riwayat Abu Ya'la +$Mo dengarr

sanad yang shahih)l)

Berdasarkan ini semua,
rnaka meninggalkan shalat
Jum'at termasuk dosa besar
dan bila dilakukan berkali-kali
dikhawatirkan bisa membuat
pelakunya keluar dari Islam.

Wallahu a'lam.d

1 lihat Shahih at-Targhib zoa tarhib no,
732

Sffih'!h
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ffi#ffi ffi

Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orflng-orang berdosa itu
menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, (mereka berkata), "Wahai Rabb kami, kami telah

melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal shaleh.
Sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin (QS. as-Sajdahl32:I2)

PENDAHULUAN
A[ah M , Dzat Yang Maha Penyayang,

kasih-sayang-Nya meliputi segala sesuatu. Di
antara petunjuk akan kasih-Sayang-Nya, AllAh g
menciptakan alam semesta beserta isinya untuk
kehidupan manusia, hamba-hamba-Nya. Tidak
hanya itu saja bahkan AllAh M mengutus para
rasul dengan membawa risilah (wahyu AllAh M
) untuk disampaikan kepada mereka, agar mereka
dapat menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia
maupun di akhirat.

Meskipun demikian, tidak sedikit dari mereka
yang masih berkubang dalam lembah kekufurary
mengingkari AllAh M dan Rasul-Nya, tidak
mempercayai surga dan neraka, juga tidak mengimani
hari Pembalasan. Bahkan jumlah mereka jauh lebih
banyak ketimbang kaum Mukminin. Tidak sebatas
menolak ajaran Allah M dan dakwah para
rasul-Nya, mereka bahkan berani memusuhi dan
memerangi dakwah para rasul tersebut. Kendatipun
telah diperingatkan dengan ancaman siksaAll6h g
yang akan menimpa orang-orang yang tidak beriman"
n.rmun mereka tetap pada pendirian mereka yang
bahl.WallihulHidi

PENYESALAN ORANG-ORANG KAFIR
DI HARI KIAMAT

Melalui ayat di atas, All6h M mengabarkan
tentang keadaan orang-orang kafir padahari Kiamat,
saat mereka menyaksikan langsung adzab neraka

dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat itu,
mereka mehjadi yakin sepenuhnya bahwa mereka
akan ditimpa adzab yang ada di hadapan mereka.
Betapa malunya mereka di hadapan AllAh M t
sampai mereka menundukkan kepala. Betapa dalam
penyesalan mereka saat itu, sampai mereka memohon
kepadaAllAh w agardikembalikanke duniauntuk
melakukan amal shaleh. Mereka mengatakan:

.1 .,-vlti$J.*r Gfi u.r,^^3 ti/-;i6;

1rt't;
'Wahai Rnbb knmi, knmi telah melihat dan mendengar, maka

kemb aliknnlah kami ke dunia. Kami aknn mengrj akan amal
shaleh. Sesungguhnya kami adalah orang-or ang y akin."

Maksud perkataan ini, sebagaimana dijelaskan
Imam Ibnu Katsir NSZ , "Wahai Rabb kami, kami
telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah
ka$* dunia untuk melakukan amal shaleh,
seffigfiprhnya kami sekarang telah yakin bahwa
j"rS-M" adalah benar dan perjumpaan dengan-Mu
adalah benar." 1)

Imam QatAdah ,+il5 mengatakan, "Demi AllAh,
mereka tidak berharap dikembalikan ke dunia untuk
menjumpai kelppga dan kaum kerabat, akan tetapi
mereka bertr*f .dikembalikan ke dunia untuk
_t
1. Tafsir lbnu Kats?r (8fl62), tafuqtq SAmibinMuhammad SalAmah,

Cet. II, Thn. 7420 H11999 M, DArut Taibah. Saudi Arabia

1 0l EDrsr ,7,THN. *,'/DZULHTJJAH i431H/N''EMBER 2010Mffinwwwffi
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melaksanakanketaatankepadaAllAh g . Lihatlah
harapan dan keinginan orang-orang yang tidak
melaksanakan ketaatan kepada AllAh M ketika
di dunia ! Karena itu, berbuatlah ketaatan kepada

Allfi g (sewaktu masihhidup di dunial."zr
Semakna dengan penggalan ayat di atas, firman

AllAh os :

6;uii,eis"*€i
Atangtuh terangnya pendengaran mereka dan alangkah

tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang

kepada Knmi (QS. Maryam/19:38)

'Ayat ini memuat dua shighah al-ta'nijub (bentuk

takjub), kedua-duanya sebagai kinhyah untuk
mewakili ancaman siksa yang akan menimpa mereka.3)

Artinya, AllAh & mengancam mereka dengan
adzab yang telah mereka lihat dan mereka dengar.

Ini menunjukkan bahwa penyesalan mereka pada

saat itu tidak berguna, kenapa mereka baru mulai
percaya saat itu? Mengapa ketika di dunia mereka
menutup mata dan telinga terhadap peringatan para

utusanAllAh M ? MarilahkitasimakfirmanAllAh
cg dalam ayatyanglain:

ab v:}K 6^ u M
(DLt ?'Pirt;i,!;tw

Sesungguhnya kamu beraila dalam keadaan lalai dari
(hal) ini, makakamisingknplun daripadamu tutup (yang

menutupi) matarnu, malu penglihatanmu pada hari itu
sangat taj am (QS. Qdf I 50:?2)

Mereka juga menyesali perbuatan mereka
dengancara menyalahkan diri mereka sendiri, seraya

mengatakan;

,/*i e& (, U,""ri U Lk i iiut
q>4i

Andaikata kami dahulu mau mendengatkan atau

memikirkan (peringatan itu), niscaya kami tidaklah

termasuk p en ghuni-p m ghuni nr aka y an g meny ala'ny al a

(QS. al-Mulk/67:L0)

tbid (6t4e4)
Tafsir lhnu' Asyur (16@), Cet.I, Tlm. 1'420 }{12000 IvI, Mu'assasah
TArfth al-'Arabi, Beirut Libanon

t -'d. ' / - -t
L, gj) J-o.J

2
J

lri menunjukkan betapa besar penyesalan mereka

atas tingkah laku buruk mereka ketika di dunia. Akan
tetapr, pada saat itu, penyesalan mereka sudah tidak
berguna lagi. Ibarat nasi yang telah menjadi bubur.

.Andaikata penyesalan itu sebelum siksa berada di
depan mereka (yaitu pada waktu mereka hidup di
dunia), maka penyesalan itu akan bermanfaat bagi

mereka. Mereka akan selamat dari siksa pada hari
itu.4)

Begitulah keadaan mereka pada hari Kiamat,

ma.lang tak dapat ditol& mereka akan mengalami
penderitaan siksiyang amat pedih akibat perbuatan
mereka di dunia. SemogaAllAh ug melindungikita
darinya.

MACAM.MACAM PENYESALANs)
Ungakapan "penyesalan kemudian tidak ada

gurtanrya", sangat tepat untuk menggambarkan
penyesalan orang-orang kafir, karena penyesalan
mereka datang saat tasa sesal itu sudah tidak
bermanfaat dantidakberpmgaruhuntukmemperbaiki
keadaan. Akan tetapr, jika setelah penyesalan itu
masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa

yang disesalinya, maka penyesalan itu akan sangat

berguna.
Ada dua macam penyesalan yang tidakbermanfaat

bagi seseorang.
Pertama, penyesalan di waktu ajal tiba. Di antara

contohnya adalah penyesalan orang- orarg f6siq yarrg
enggan melaksanakan kewajiban mengeluarkan
sebagianharta merekauntukbersedekatu sebagaimana

yang telah disebutkan dalam firman AllAh M :

5tj*; ( 0"ifuiS
J,"fi f*i

#::
ate*i,i:j,?tJ$

i G,fts 3'i-bT?1 J+i
Dan belanjaknnlah sebagian dari apa yang telah IGmi
b erknn kep adamu seb elum datang kemati an kep aila salah

seorang di antarn kamu; lalu ia berkata, "Ya Rabbku,

mengap a En gkau tidak menangguhkan (kematian)ku

sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat

bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh"

(Qs a1-MunAfiqffd53:10)

Tafsir lhnu Katsir (51232)
Adhw|'wl Baydn (31574-575) secara ringkas dengan beberapa

tambahan dari penulis
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Dalamayatyanghnr"Ahh w jugamengkisahkan
penyesalan Fir'aun ketika ajal menghampirinya.

'J ,{i Uv J$ U}fr;-+:"'i ,tl &

.*S&J;"L $'r;Ft;€>

'a}ry"9aSin
Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, dia berknta,
"Saya percaya bahwa tidak ada Rabb (bqhak,diibadahi)
melainlcan (RnbU y ang dipucoy ai oleh bani lsrail, ilnn say a

tqmasuk orang-orang yangb*srah diri (lcepada AUAD.
(IQmuilian dikatakan kqadanya), " Apakah sekarang
(baru lumu percaya), pailahal suungguhnya kamu telah
ilurlukn sejak dahulu, dan kamu termasuk orf,ng-orung
y ang bubuat lcerusalcan". (QS. Yfinus/10:90-91)

Kedua ayat di atas menunjukkan betapa tidak
bergunanya suatu penyesalan ketika ajal sudah
datang.

Kedaa; penyesalan pada waktu siksa akan
menimpa (pada hari Kiamat). Seperti yang telah
disebutkanpada ayatyang kitabahas di atas dan pada
ayatyang lainnya, seperti ffu:manAll6h g :

AllAh os jugaberfirman:

Jr;rfi ,ttilT iji, t1t T a;t

,#Gi;u)",b
D an knmu aknn melihat ar ang-or ang y ang zhalim tctika
merelca melihat ailzah bqluta,' Adalult kir any a j alan untuk
kembali lcc dunia? " (QS. asy-Sydrdl 42:11)

Jadi penyesalary taubat maupun keimanan
diwaktu kematian datang (sakaratul maut) atau
di waktu siksa akan menimpa pada hari Kiamat,
semuanya itu tidak berrranfaat bagi seseorang dan
tidak diterima olehAllAh M .6)

6 Termasuk penyesalan yang tidak berguna, penyesalan yang di-
lakukan ketika siksa AllAh a* telah datang untuk ditimpakan
kepada kaum yang mendustakan AllSh dan rasul-Nya di dunia
se6agaimana'yang dialami oleh umat nabi-nabi terdahulu.
Ketika ketentuan siksa telah tiba, penyesalan dan keimanan
mereka tidak bermanfaat sedikit pun. Kecuali penyesalan dan
taubat umat Nabi Yunus SW, ini diterima oleh Allah -Red).
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PERMINTAAN ORANG-ORANG KAFIR
DI HARI KIAMAII

Setelah kita mengetahui penyesalan orang-orang
kafirpadawaktumenyaksikansiksaAll6h w pada
hari Kiamat, maka marilah kita melihat permintaan
apa saja yang mereka ajukan kepada Allah M
yang timbul dari penyesalan mereka? Ada beberapa
permintaan yang mereka ajukan, di antaranya:
1. Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia

supaya bisa melakukan amal shaleh. Amal shaletr,
cakupannya sangat luas, mencakup ucapan dua
lalimat syahada! menge4akan shalat, membayar
zakaL menunaikan. haji dan lainnya. Permintaan
merekaitusebagaimanaFirmanAllAh M diatas
(QS. as-Sajd ahliZrtZ! dan ayat-aya tyaiglahvrya,
sepertifirmanAll6h ow :

Jrta +trt *Siu AAi *'is
:zz

L*r-;

& .^ ^ u - t

$ji €"saro;s,*
Dan beriknnlah peringntan f"poaa manusia terhaitap
hmi (yang padn waktu itu) adzab datang kepada mseka,
makn berkntalah orang-orung yang zhalim, 'Ya Rabb
kami, lcembalikanlah knmi meskipun dalam waktu y ang
seilikit, niscayakami akan mematuhi suuan-Mu dan
mengiktti r asul-r asul " . (QS.IbrAhinn/14:rH)

Dalam ayatyanglain,A[eh M jugaberfirman;

",P Cti v?r v*'or*--rVS
tt,'/ I'l 6t

WCL6)l1pt3$
Dan merekn berteriak itiilalam nualu itu, "Ya Rabb
lumi, kzluarkanlah knmi niscaya lumi aknn melakukan
amal saleh berbeda dmgan yang telah lumi knjakan"
(QS. FAthir/35:37)

Dan masih banyak ayat yang lainnya yairg
menunjukkan permintaan mereka untuk
dikembalikan ke dunia agar mereka bisa beramal
shaleh.

7 Lthat Tafsir ath-Thab ari (L9 17 6), Tafstr al-Qurthubi (9 1379), Adhwhul
Baydn QF78)
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2. Mereka mengharapkan ada yang mau (bisa)

memberi syaf{ at (pertolongan) bagi merek a agat

selamatdarisiksaAllAh M,sebagarmanafirman
AllAh s :

t.
t- 9/ c. .

/abslr et* f_l*
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P ad a har i d at an gny a keb enar an p emb u it aitn al- Qur' an

itu, berkatalah or ang-or ang y ang melup akanny a

sebelum itu, "sesungguhnya telah datang rasul-rasul

Rabb kami memb aw a y ang haq, maka adaknh b agi knmi

p emb eri sy afa' at y ang aknn memb eri sy afa' at b agi lumi
(QS. al-ArAtl7;l3)
Akan tetapi, permohonan mereka tersebut tidak
ada artinya, permintaan tersebut tidak dikabulkan
oleh All6h M . AlIAh w telah mengetahui
andaikata mereka dikembalikan ke dunia, niscaya

mereka akan seperti semula, yaitu mendustakan
ayat-ayat AUah dan menyelisihi Rasul-Nya.8)
All6h s berfirman:

3;4rJeS *14.1;r.l-,jri 1o'r3 is
Sekiranya merekn dikembalikan ke dunia, tentulnh

mereka kcmbali kepada apf, yang merekn telah dilarang

mengerj akanny I. D an sesungguhnya mereka itu adalah

pendusta-pmdusta belaka (QS. a1-An'Am/5:28)

IANII ALLAH g PASTI TERLAKSANA
Selanjutrya, A[ah M berfirman;

-4 T -/ _6..
*?t=-J #

(E5}6i*eF'o
Dankalau IGmi menghmdaki niscaya IGmi aknnberiknn

k"podo tiap-tiap jiwa petunjukbaginya, akan tetnpi telah

tetaplah perkataan (lcetetapan) dariku; sesungguhnya akan

'atku 
p muhi ner alu I ahannanm itu dengan iin ilnn manusia

bersama-samd (QS. as-Sajdah/32:L3)

8 Tafsir Ibnu Katsir (61362)

Ayat di atas semakna dengan aYat:

,. . .

L1;'rAo qi'1, C ; t;'t'tJ;,;t*";'t
Dan andaikata Rabbmu menghendaki, tentulnh
semua orang yang ada di muka bumi itu beriman.
(QS.Yffnus/l0:99)

Syaikh AbdurrahmAn as-S{ d1'rl$, mengatakan"

"Semua ini terjadi atas takdirAllAh M' yarlgmana
A[ah M telah membiarkan mereka berkubang
dalam kekafiran dan kemaksiatan, oleh sebab itu
AllAh w berfirman(dalamayatdiatas)yangartinya;
Dan kalau Kami mrnghmdaki, niscay a l&mi akan beriknn

kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginy a ini menunjukkan
bahwa A[ah w mampu memberikan petunjuk
kepada semua manusia jika Ia menghendaki, akan

tetapiAll6h M ndak menghendaki hal itu karena

ada hikmah (yang tersirat didalamnya), oleh karena

ituAllah/@ berfirman yang artinya;' alun tetapi telah

tetrylah prlutwin (ketetapan) ilafikuu, yaitu ketetapan

yang tidak akan berubah, "sesunggufurya aknn Aku
penuhi neraka Jahannanm itu dengan iin dan manusia

bersama-sama", ini merupakan janji AllAh w yang
pasti terlaksana tidak ada yang bisa menolaknya
tentunya (hal itu) diiringi dengan adanya beberapa

sebab yaitu kekafiran ataupun kemaksiatan.e)

IAWABAN ALLAH M
ATAS PERMINTAAN ORANG-ORANG IQUIIRIO)

Pada saat mereka meminta kepada All6h M
dengan penuh pengharapan atas terkabulnya
doa mereka, AllAh M menjawab permintaan
tersebut dengan jawaban yang berbeda-bed+ akan

tetapi maknanya sama. Yakni, tidak mengabulkan
permintaan mereka tersebut. Jawaban tersebut di
antaranya, terdapat pada lanjutan ayat yang kita
bahas kali ini, yaitu firmanAllAh ug :

$ I'6 "&, :1il. ;\; q ljo'u
. t -joz , t t 

b j t

^r'S 
Q +fft 4tb t-*tts )-Atu;

.r?\,'r H's-e'vJ

9 Tafsir as-Sa'di (11654), Cet.I, Tlm. 1'420 H/2000 M, Muassasah
ar-RisAlah, Beirut.

10 Lihat Tafsir ath-Thabail (19176), Tafstr al-Qurthubi (91379), Adh-
wdul Bayhn (31578)

sffihilh
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Makn rasakanlah s*sa ini disebabkan kamu melupaknn
puta nuan ilengan hnimu ini (hmi Kiamat) ; sesungguhnya
Kami melupakan kamu pula dan rasakanlah siksa
yang kekal, disebabkan frpa yang selalu kamu lcerjaknn.

(QS. as-SajdeU32:14) 
.:

Didalamayatyanglain"AllAh m jugamenjawab
permintaan mereka dengan berfirmiur

tq ,26 o t t , . /

^l;-ll $'34: 7Jet
" t i r, tr-l 'ue'*Ea

,Bukankah kamu telah bersumpah ilahulu frrl::,
ilunia bahwa sekali-kali kamu tiilak akan,binasa?.
(QS.IbrAhim/14:M)

jawaban ini sekaligus sebagai celaan atas
perkataan dan perbuatan mereka ketika di dunia.

AllAh M juga menjawab permintaan mereka
pada surat FAthir ayat36 dalam firman-Nya:

lx;:si
b
j,$iF a3

-'" j .l z

wlP.9*+@) ..J
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Dan apakah Kami tiilak memanjangkan umurmu
dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang
yang mau berfkia ilan ryakah tiilak datang kepadamu
pemberi peringatan? Maka rasakanlah (adzab Kami)
ilan tiilak ailabagi orang yang zhalim smrang pmolong.
(QS. FAthir/35:34

Ayat ini menunjukkan bahwa AllAh w telah
melakr*,an i q dmatul buj j dt (menegakkan hujjah guna
mematahkan alasan-alasan) terhadap mereka dengan
memberikan umur paniang kepada mereka yang
cukup bagi mereka untuk memikirkan ayat-ayatAll6h
w ketika di dunia. Meskipun demikian, mereka
tetap enggan memikirkan ayat-ayat tersebut mereka
lebih memilih kekafiran dari pada keimanan.

Alih w juga menjawab permintaan mereka
pada zurat al-Mu'min0n ayat 37 dengan menghinakan
mereka dalam **-T{:,, 

, ^ ,
9lJ, ,tsq+\;^HJLt

Allfrh berfirman, "Tinggallah dengan hina ili ilalamttya,
ilan janganlah kamu berbicara dengan-Ku. (QS. al-
Mu'min0rV23:108)

f,;
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Demikianlah jawaban AllAh & terhadap
permintaan orang-orang kafir ketika mereka sudah
berada di dalam neraka, permintaan mereka sama
sekali tidak diperhatikan, bahkan mereka disuruh
diam dan dilarang berbicara dengan-Nya. Sungguh,
betapa besar kesengsaraan yang mereka alami,
dan alangkah besar penyesalan mereka. Mereka
mengalami kehinaan yang luar biasa di neraka.

Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita sekalian
-selagi kesempatan masih ada- untukberiman kepada
AlAh & dan menaati segala perintah-Nya ierta
menjauhi segala larangan-Nya. Sebab, pelangaran
terhadap syariat-Nya hanya akan menimbulkan
kehinaan bagi para pelakunya.

Mudah-mudahan Allah M memberikan
kemudahan bagi kita untuk mendapatkan hidayah
dan tauhfik untuk berbuat baik sesuai dengan
perintahAllAh & danpetunjukRasul-Nya.

PELAJARAN DARI AYAT
1. Ancamair siksa bagi orang-orang kafir dan

penyesalan mereka di trari Kiamat.
2. Penyesalan, taubat maupun keimanan seseorang

pada saat kematian menjemput dan di saat mereka
melihat siksa pada hari Kiama! semua itu tidaklah
bermanfaat bagi mereka.

3. Keinginan dan harapan orang-orang kafir untuk
kembali ke dunia untuk melakukan amal shaleh
setelah mereka mengetahui kebenaran siksa
All6h us

4. Penyesalan di hari Kiamat tidak berguna.
5. KetetapanAllfi s tidakberubah
6. Amal perbuatan manusia merupakan sebab bagi

mereka untuk mendapatkan balasan baik ataupun
buruk. Walldhu a'lam.l



MEMBUANG

MffMULl)
MENYEBABKAN

MAKNANYA

MENJADI UMUM
aidah ini merupakan salah satu dari kaidah
yang sangat bermanfaat. Ketika kaidah ini
diterapkan oleh seorang dalam memahami

ayat-ayatal-Qur'An, maka dia akan memetik banyak
manfaat. Karena sebuahkata kerja atauyang semisal

dengannya jika sudah dikaitkan dengan sesuatu,

maka makna kata kerja itu terikat dengan sesuatu

itu. Namuri jika sesuatu yang menjadi pengikat itu
dibuang, maka maknanya akan meluas. Sehingga

terkadang membuang ma'mfil lebih baik dan lebih
bermanfaat daripada disebutkan. Contoh peneraPan

kaidah ini didalam al-Qur'An banyak sekali. Misalrrya,

dalam banyak ayat, AllAh o6 berfirman :

.€}3ii;j"hd
... agar kamu memahami. (QS. An-NOr/24:51)

,,i1: ,/ {:' '6 '
L=;P'--!J,'' Jj 51iJ

... agar knmu ingat. (QS. al-An'Am/6:L52)
)2. l-l .,

if) ojfi 6lJ
... agnr kamu bertakzna (menjaga diri-red). (QS. al-
Baqamhl2:2L)

Dalam penggalan ayat-ayat di atas, tidak
disebutkan sesuatu yang menjadi ma'mfrl (obyek)

nya, sehingga makna penggalan yang pertama

1 Secara bahasa, ma'mfil flh adalah kalimat atau kata yang
cara bacanya dipengaruhi oleh yang lain. Sesuatu yang
mempengaruhi ini disebut Amil. Diantara contohma'mul adalah

maf'ttlbih (obyek). r

menjadi agar kalian memahami semua yang AllAh
w tunjukkan, ajarkan dan turunkan kepada kalian.
penggalan yang kedua, maknanya menjadi agar
kalian mengingat semua kebaikan dunia dan agama

kalian. Penggalan yang ketiga, maknanya menjadi
agar kalian menjaga diri dari semua yang wajib
dihindari seperti dosa dan maksiat.
' Masukdalamkeumumanini,semuayangterkait
dengan konteks per"nbicaraan kalimat tersebut.
Misalnya dalam firman.AllAh g :

* r,;;SW$lr-v'u;fr6""

Hai orang-orang yang beriman, diwaiibkan atas kamu

b erpuas a s eb agaimana diw aj ibknn at as or ang-ot ang

sebelum kamu agar kamu bertakwa (meniaga diri),
(QS. al-Baqarah/2: 183).

Kalimat, 'igar kalian bertakwa (meniaga diri)'
maknanya luas. Maksudnya mencakup semua
yang disebutkan sebagai hikmah Puasa. Artinya
agar kalian bisa menjaga diri dari semua yang
diharamkan secEra umum, juga agar menjaga diri
dari segala yang diharamkan atas orang-orang yang
berpuasa, juga agar kalian bisa memiliki karakter
orang-orang yang bertakwa. Dan begitu selanjutny+
ini berlaku pada semua konteks yang disebutkan
padanya kalimat ini.

Contohyang lain, dalam firmanAllAh g :

- /zJ tnp

\"Ft 5J"Ir :rl
'o;,i:,e li,t3 lop i J&i

Sesungguhnya orung-orang yang bertakroa bila metekn

ditimpa Tttus-was dari syaitan, mereka ingat kepaila

All6h, lalu lcetika itu juga mereka melihat (kesalahan-

kesalahanny a). (QS. al-A'r df 17 :201)

Dalam ayat ini, kaidah di atas bisa diterapkan
pada tiga kalimat :

Pertama firmanAllfi yang artinya " Sesungguhnya

orang-orang yang bertalaoa (ynng meniaga ilii)' di siti
sesuatu yang meniadi ma'mfil (obyek) nya tidak
disebutkan, sehingga maknanya menjadi umum.
Artinya, orang yang menjaga diri dari murka
Allah & ; menjaga diri dari api neraka; menjaga

$Jflnhah
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diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat
dan segala hal yang harus dijauhi. Semua ini masuk
dalam keumuman cakupan ayat di atas.

Kedua, firman Ailah M yang artinya, "
Sesungguhnya orflng-orang Vang bertakwa bila merekn

ditimpa was-rnas dari syaitan, mereka ingat,'
Dalam potongan ayat ini, orang-orang yang

bertakwa dan terbiasa meninggalkan segala.yang
diharamkanolehAllAh M, ketikaadasyaitanyang
menghiasi dosa sehingga tampak indah baginya, dia
akan segera ingat. Apayang dia ingat ? Karena sesuatu
yang menjadi ma'mtrl (obyek) nya tidak disebutkan
maka maknanya menjadi lebih umum yaitu dia ingat

, segala hal yang menyebabkan dia tergerak untuk
segera bertaubat seperti ingat keagungan AllAh g
; ingat kepada apa yang menjadi tuntutan keirnanan
dan ketakwaannya; ingat akan adzab dan siksa-Nya;
ingat akan akibat buruk dosa.

Ketiga firman AtlAh M yang artinya, "...Inlu
ketika itu juga mereka melihat." Apa yang mereka
lihat? Maknanya luas, mencakup melihat kebenar€m;
melihat manfaat meninggalkan maksia! melihat celah
yang bisa dimanfaat syaitan untuk menggodanya;
melihat jalan keluar yang bisa menyelamatkan
dirinya dari perbuatan dosa ini, sehingga dia bisa
segera bertaubat kepada All6h M dengan taubat
nasuha. Dengan demikian, dia akan segera kembali
ke derajatnya semula, sementara syaitan kembali
dengan membawa kekecewaan

Contoh yang lain yaitu dalam firmanAllAh s
berkaitan dengan kaum Mushmin, yang terkadang
menggunakan lafazh al-Mukminfin atau terkadang
INNAL LADZIINA AAMANUU tanpa menyebutkan
apa yang harus diimani, maka mal,cranya juga mmjadi
luas, mencakup segala hal yang wajib diimani.

Termasuk juga kebaikan yang diperintahkan agar
dikerjakan atau keburukan yang harus drja.rhi. Kalau
tidak disebutkan jenis obyekny+ maka maknanya
menjadi umum, mencakup semua kebaikan atau
semua keburukan.

Begitujuga denganfirmanAll6h s :

b
tt'
13t:: ffr\r;;i'o,"rry.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang
terbaik (surga) dan tambahannya (QS. Yffnus/10:25)

,i$) :,;;yTiil#tl"I;'Ja
Tidak ada b alasan keb aikan kecuali keb aikan (pula).

(QS. ar-RahmAn/55:60)

Karena sesuatu yang menj adi ma' mfil (obyek) dari
kata ihsdn (melakukan kebaikan) tidak disebutkan,
maka maknanya mencakup semua jenis ihskn,
batk ihsin kepada AllAh M yang dijelaskan oleh
RasOlullAh S dengansabdabeliau ffi :

!:t-;{$;t,; J< F oytt; rfe Ai's.5 3i

Engkau beribadah kepada All6h M seakan-nkan
engknu melihat-Nya, jikn engkau tidakbisa melihat-Nya,
sesungguhnyh Atl6h w melihatmu.

Juga mencakup ihshn (berbuat baik) kepada
makhluk, baik dengan.perkataan, perbuatan,
kedudukan, ilmu, harta dan lain sebagainya.

Keumuman makna karena ma'mfilnya dibuang
juga bisa ditemukan dalam firman All6h g :

,ojir,;is,4i
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
(QS. at-TakAtsur/L02: 1)

Dalam ayat ini tidak disebutkan apa yang
dipergunakan untuk bermegah-megahan, sehingga
nraknanya mencakup segala yangbiasa dipergunakan
untuk berbangga diri seperti popularitas, kekayaan,
kedudukan, anak keturunan dan hal-hal lain yang
menjadi incaranbanyak orang serta melalaikan dari
ketaatan kepadaAll6h w

Inilah beberapa contoh penerapan kaidah ini
dalam al-Qur'an dan masih banyak lagi contoh-
contoh lainnya. Semoga dengan contoh-contoh ini,
pemahaman dan penerapan kaidah menjadi lebih
ielas.Wallahu a'lam.O

.-t . J t tzJt.? alli!
or' 

, o {
\:*r>13

... dan berb:uat baiklah, karena sesungguhnya All6h
menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-
Baqarahl2:195)
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UstadzYazid bin Abdul Qadir Jawas

EDISI O7ITHN.

TAKHRIJ HADITS:
Hadits ini shahih. Diriwayatkan

oleh al-Bukh6ri (no. 649L), Muslim
(no. 131 [207]) dan Ahmad 0/310,
351).

Hadits-hadits yang semakna
dengan hadits di atas banyak sekali.

Diantaranya sabda Rasulullah ffi ,

?llAh oa berfirman kepada para

malaikat:

{e# J^4Li e*s61sy
\4^"" J; +tt4!K>\t
,$rt4$sttqr66y,

ao / L . . o

6;gu :sr;t bW;;:tS

.W i1),t:i,iF ,";k';i
d q&u r4)^"" {"a*
{q$uwti$t"r*

fW;lW.*'*t*
Jika hamba-Ku berniat melakukan
kesalahan, maka jangonlah kolian
menulis kesalohon itu sampai ia
(be no r-be na r) menge rja ko n nya.

Jika ia sudah mengerjakannyo,
moka tulislah sesuai dengan
perbuata n nya. J ika ia meningg aka n
kesalahan tersebut karena Aku,
maka tulisloh untuknya satu
ke boika n. J ika ia ing in mengerja ka n

Siluhrih
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kebaikdn ndmun tidok meng2rjakonnyo, tulislah
sebagai kebaikdn untuknyo. Jika ia mengerjakan
kebaikan tersebut, tulislah baginya sepuluh koli
kebaikonnyo itu hingga tujuh ratus (kebaikail!'a)

Dalam riwayat Muslim, disebutkan: .irt.

"W 
i:\&y 6:"8 s1 : lz r'"* |lti Jtt

ti|',W F v'ek; ri $1 (e, "t:';
///

Slri sg, Wgtl *rt€s\ $t td*
,, tgi.:;- | vli uyi,i gg ,'rt+ ,F i:r,

,Ai 3 p: ig qspr,ri $r ft Wre sy

, lr,ikllu-:it.rJti , .&S t$tfiti J.,
9,"A 6s> W 

"W11"':"i!:klsti
, g,"i q*tI r4)* iF, ryji, tta
bwi riL,'akii qetiW; iV

6 . ir. I t.9 / / 
/

,'&j gJt ^ltt,p {ltt JF: Jl;3 .qtg
,1W{"; |y"U*tf:rli '6":i s1

lis,#y'oi.tAw.v.i;a<///
.Aij;1"&Wu{w$"#

Nrch w berfirman, li*o no^Oa-Ku berniat
mengerjakan kebaikon, mako Aku menuliskon
baginyo sotu kebakan seldgi ia tidok mengerjakannya.
Jika ia sudah mengerjakannya, Aku menuliskan
baginyo sepuluh koli kebaikannyo itu. Jiko io berniot
me n ge rj o ko n kesd la h a n, m a ka Aku m e n g a m p u n inya
selagi ia tidak mengerjakannya. Jika ia sudah
mengerjakon kenlahan tersebut, moka Aku menulisnya
sebagai sotu kesalahdn! Rosululloh ffi bersabda, "Paro

matoikat berkoto, Wahai Rabb-ku, itu hamba-Mu
ingin mengerjakon kesalahan -Dia lebih tohu tentong
hombo-Nyo-: AUAb befrrman,'Pontauloh dia. Jka io

1 Shahih: HR. al-Bukh6ri (no. 7501), dari Sahabat Abu Hurairah
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mengerjakon kesalohan tersebut, tulislah sebagai satu
kesalahon yong soma untuknya.Jika io meninggalkon
kesolahan tersebuL tulislah sebogai kebokan untuknya,
koreno ia meninggalkan kesalohan tersebut karena
takut kepoda-Ku!" Rasulullah ffi bersabda, "Jika salah
se o ro n g d o ri ko lio n m e m pe rb a iki ke k la m a n nyo, m o ka
setiap keboikan yang dikerjakannyo ditulis dengan
sepuluh keboikan yang sama hingga tujuh ratus kali
Iipat don setiap kesplahan yong dikerjakannya ditulk
dengan satu kesalahqn yong samo hinggo io bertemu
AUAh:2)

Dari Abu Hurairah & dari Nabi S beliau
bersabda

*ria:t,ktAf /;,; "e
ks'*'i'i JG .*- h *'JLw.v:"i/
'*, y,qii 63 l-,XF , (/dt $y,

..d;ibkisri'p,
Setiap perbuotan oro* )ao^ dilipatgondakan; satu

kebaikon dengan sepuluh kebaikon yang somo hingga
tujuh ratus koli lipat. AII6h & berfirmon,'Kecuali
puoso, korena ia milk-Ku don Aku yong membalosnya.
Ia (orang yang berpuosa) meninggolkan syohwat don
makanannya karena Aku ..!'B)

DariAbu Dzar ,g' dariNabi S beliau bersabda;

. I o a/- , o ot... ) t(J$l F aJJ c;i:.:*iJL;V y: a\it 15
,ArW t[;;, *:tg;V u.j, kui o

olt
.ybt 3t L

A116 h be rfir m o n,' B o ro n g s ia pa m e n g e rj o ka n ke ba ka n,

ia berhak otas sepuluh kebaikan yang samo dan Aku
tombohkan (kebaikon kepadanya). Dan barangsiapa
m e n g e rj o ka n keso lo h o n, ba la sa n nya ia la h ke sa la h a n
yang somo otau Aku mengampuninye.''4

Shahih: HR. Muslim (no. 129 [205]), dari Sahabat Abu Hurairah

Shahih: HR. al-Bukh6ri (no. L904), Muslim (no. 1151 t1641),
at-Tirmidzi (no. 7 64), an-Nas6'i W /162-163), Ibnu M6jah (no.
1638, 3823), dan Ibnu Hibb6n (no. 3414, 34L5 - ot-To'liqAtul
hkdn).
Sh.ihih: HR. Muslim (no.2687), Ahmad (V/153), dan al-Baghawi da-
lam Syorhus Sunnah (Y /25, no. 1253), dari Sahabat Abu Dzar €E
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Dan dari Anas # dari Nabi M , beliau
bersabda:

, ^/ t o /z

, "{r:; {,' qS, lfu- { #,e g
/ / 

t/

# e*-'"J ,?5'e c l"r:i)i Jt+S r4* JtJ
I z - :\' t) J J '/ o .

4; 'W* \VG* 5# F,qW"
itatt"d+:,'

Borangsiopa menginginkan kebaikon kemudian
tidak mengerjakonnya, mako satu kebaikon ditulk
untuknya. Jiko ia mengerjakon kebaikan tersebut,
moka sepuluh kebaikan ditulis boginyo'. Dan
baro ngsiapa menginginka n kesala ha n kemudio n tiila k
mengerjakannyo, moka tidak ditulk apo-apa baginya.
Jika io mengerjakan kesolohon tersebut, maka ditulis
sotu kesa laha n baginya.s)

SYARAH HADITS:
Imam Nawawi ,+W mengatakan, "Wahai

sa u da ra ku - se m og a A116 h m e m be rika n petu nj u k ke pad o

kita semua-,lihatlah betapa sempurna kebaikan AllAh

v& ! Renungilah untaian kalimat-kalimat ini. Sabda

beliau , i& (di sisi-Nya) mengisyaratkan perhatian
Al16h terhadap amalan hamba. Kata : LK (sempurna)

berfungsi sebagai penegas dan 6renunjukkan
perhatia.n Al16h yang besar terhadapnya.

Kemudian beliau ffi bersabda tentang keburukan
yang diniatkan-oleh seorang -hamba namun
ditinggalkan nya :$G ";t; titbi q4 (Maka Altdh w
mencotatnya sebagai satu kebaikon sempurno). Beliau

menguatnya dengan kata "kdmilah" (sempurna).
Sedangkan jika ia tetap melakukan keburukan itu,
maka All6h mencatatnya sebagaisatu keburukan. Di

sini, kecilnya balasan dikuatkan dengan kata"wahidah
(satu) bukan dengan kata " kdmilah".."6)

Hadits-hadits di atas menjelaskan tentang
penulisan kebaikan dan kesalahan, serta penulisan

terhadap keinginan mengerjakan kebaikan dan
kesalahan. Jadi, di sini ada empat point:

Pertama : Mengefakan Kebaikan
Balasan kebaikan dilipatgandakan sepuluh kali

hingga tujuh ratus kali lipat bahkan sampai tak

Shahih: HR. Muslim (no. 162), dari Sahabat Anas bin Mdlik
Lihat Kitdbul Arba'tn an-Nawawiyyoh hlm.1O6. 

,.

terhingga. Pelipatgandaan satu kebaikan menjadi
sepu luh, berlaku bag i selu ruh kebaikan. Ini ditu nju kkan

oleh firman AllAh M , yang artinya, "Borangsiapa

berbuot kebaikan, maka dia mendapatkan balasan
sepuluh koli lipat amalnyo !' (QS. al-An'6m/6:160)

Adapun balasan yang lebih dari sepuluh kali lipat
diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki All6h

#. Allah ow berfirman,"Perumpemoan orang yong
menginfakkan hartanya di jalan AIl6h seperti sebutir
bijiyang menumbuhkop tujuh tongkai, pado tiap-tiap
tangkai ada seratus b|i. AUAh melipatgandakan bogi
siapa yang Dia kehendoki. Dan All6h Maho luas, Moha
Mengetahui!' (QS. al-Baqa rah/2:261)

Ayat ini menunjukkan bahwa infak dijalan All6h
dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali lipat.

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud &,iamengatakan,
?da seseorang datang dengan membawa untanya
yang sudah diberi tanda, kemudian orang itu
mengatakan, 'Wahai Rasulullah! Unta ini untuk
berjuang dijalan All6h.' Beliau ffi bersabda,'Pada hori
Kia m at, e n g ka i be r h a k m e n d o p at u nta se b a nya k tuj u h

ratus ekor Semuanya sudah diberi tonda!'q)

Sabda Nabi $ dalam hadits Abu Hurairah $
tentang firman All6h dalam hadits Qudsi, "Kecuali

pttese, karena ia milik-Ku dan Aku yang membalasnyai
menunjukkan bahwa pelipatgandaan pahala puasa

tidak diketahui kecuali oleh AllAh M , karena puasa

adalah sabar yang paling baik. All6h w berfirman,
yang artinya , " ,Honya orang-orang yang bersabarloh
yang disempurnakan pahalanya tonpa batas;'
(QS. az-Zumarl39:10)

Pelipatgandaan balasan kebaikan menjadi lebih
dari sepuluh itu sesuai dengan kwalitas keislaman
seseorang. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam
hadits Abu Hurairah # dan lain-lain. Balasan itu
juga sesuai dengan keikhlasan, keunggulan suatu
amalan dan kebutuhan.

Kedua : Mengeljakan Kejahatan atau
Keburukan

Satu keburukan ditulis satu keburukan tanpa
dilipatgandakan, seperti firman All6h w , yang artinya,
"...Don barongsiapa berbuot kejahaton, mako dibalas
seimbang dengon kejahotannya. Mereko sedikit pun
tid a k d ir u g ika n (d izh o lim i)." (QS. a I -An'6 m/5: 160)

Sabda Nabi ffi , yang artinya, "Maka ditulis

7 Shahih: HR. Muslim (no. 1892),Ahmad (N/l2l),dan an-NasA-i

M/4s)'
5
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untuknya satu kesalahani' menunjukkan bahwa
kesalahan tidak dilipatgandakan. Namun terkadang
sebuah kesalahan bisa menjadi besar disebabkan
kehormatan waldu dan tempat perbuatan buruk
itu dilakukan, seperti difirmankan Alah w , yang-

artinya, "Sesungguhnya jumloh bulan menurut
All6h iolah dua belas bulon, (sebagaimana) dalom
ketetapan All6h pado waktu Dia menciptokan langit
don bumi, di antaranya ada empat bulan haram. ltulah
(ketetapan) ogama yong lurus, maka janganloh kamu
menzhalimi dirimu dalam (bulan yong empat) itu..!'
(QS. at-Taubah/9:36)

Tentang ayat di atas, Qat6dah 4{8" menjelaskan,
,"Ketahuilah ! Kezhaliman di bulan-bulan haram itu
lebih besar dosanya daripada di bulan-bulafl lainnya,

kendati kezhaliman di setiap kondisi itu tetap besar;

namun All6h w menganggap besar apa yang
dikehendaki-Nya."8)

All6h s berfirman:

- .: ,i Lrt , to6 gtz( t,ii
G2 &j et s:"cJJ'-' r+;t ei'

berbuat dosa disana, misalnya,Ibnu Abb6s ,gb dan
Abdullah bin Amr "gb . Hal yang sama dilakukan
'Umar bin Abdul 'Aziz "9,

Sebuah kesalahan terkadang dilipatgandakan
balasannya disebabkan pelaku nya orang terpandang,
banyak tahu tentang Al16h dan dekat kepada-
Nya. Oleh karena itu, All6h w mengancam akan
melipatgandakan balasan kemaksiatan jika d ilakukan
oleh para hamba pi[ihan-Nya, padahalAllAh s telah
menjaga mereka dari kemakiatan tersebut. Pem berian

, ancaman ini bertujuan untuk menampakkan betapa
agung nikmai lllah M kepada mereka yang telah
menjaga mereka dari berbagai berbuatan maksiat.

Alah M berfirman, yang artinya, "Den sekiranyo
Kami tidak memperteguh (hati)mu, niscya engkau
hampir soja condong kepoda mereka, jika demikian,
tentu okan Komi rasakan kepadamu (siksoan) berlipat
ganda didunio inidon berlipatganda setelah moti" dan

engkau (Muhammad) tidak akon mendopat seorang
pe n olon g pu n te rh a do p Ko m i!' (QS. a I {sr67I7 :7 4-7 5)

Dan All6h M berfirman, yang artinya, "Wahai

istri-istri Nabi! Borongsiapa di antara kamu yang
mengerjakon perbuotan-perbuatan keji yang nyota,
nkcaya adzabnyo akon ditipatgondakan dua koli lipat
kepadanya. Don yang demikion itu mudah bagiAll6h.
Dan borangsiopa di antara kamu (istri-ktri Nobi) tetop
taat kepada All6h dan Rasul-Nya dan mengerjakan
kebaikan, niscayo Kami berikan pohala kepadanya
dua kali lipat dan Kami sediakan rezeki yong mulia
boginya. Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti
perempuon-perempuon yang lain jika kamu bertalcwa.
Moka janganlah kamu tunduk (melemahlembutkon

suara) dalam berbicara sehingga bangkit nofsu orang
yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanloh
pe rkata a n ya n g bo ik!' (QS. a I -AhzAbl33:30-32)

Ali bin al-Husain e,{SZ menafsirkan bahwa
keluarga Nabi ffi dari Bani HAsyim juga seperti
istri-istri Nabi ffi karena kedekatan mereka dengan
beliau M .t't

Ketiga: Bemiat Mengamalkan Kebaikan
Niat ini ditulis sebagai satu kebaikan sempurna,

walaupun pelakunya tidak mengerjakannya,
sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas
srtg dan lain-lain. Dalam hadits Abu Hurairah eb ,

riwayatkan Muslim disebutkan :

'g
u;"rt

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah
dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah)
haji dalam (bulan-bulon) itu, maka jangonlah ia
berkato jorok (rofats), berbuat maksiat (fusuq) dan
bertengkar (dolam melakukan ibadah) haji..!'(QS. al
Baqarah/2:L97)

Ibnu 'Umar W berkata, "Fusuq pada ayat di
atas maksudnya melakukan perbuatan maksiafi
baik dengan berburu atau lainnya (di tanah haram-
red)."e) Dalam kesempatan lain,Ibnu'Umar W juga
menjelaskan, " Fusuq makudnya melakukan perbuatan
maksiat di tanah haram (Makkah)."tol

Dan All6h w berfirman, yang artinya, "...Don

siapa saja yong bermaksud melokukan kejahatan
secora zhalim di dalamnya (masjidil Horam-red),
niscayo akon Kami rosakon kepodanya siksa yang
ped ih!' (QS. al-Haij/22:25)

Banyak Sahabat Nabi ffi yang berusaha tidak
tinggal di tanah haram (Makkah) karena khawatir

Lihat od-Durrul Mants1r (11V425).

Tofsiir oth-Thobari (Il/281, no. 3659).
tbid (IV28L, no. 3658).

i:..
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J^t1Fv'a*{
Jika homba-Ku berniat ingin mengerjokon kebaikai,
maka Aku menulis satu kebaikan baginya.

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa yang
d i ma ku d d e n g a n ta h o d d uts y aitu h a d its u n noFi (n iat)
kuat yang disertai ambisi untuk beramal. Jadi, tidak
hanya sekedar bisikan hati yang kemudian hilang
tanpa semangat dan tekad untuk beramal.l2)

Jika niat sudah disertai peikataan dan
.,'saha, maka balasan sudah pasti diraih darl orang
itu sama seperti orang yang melakukan, sep.erti
diriwayatkan dariAbu Kabsyah QE dari Nabi ffi ,

beliau bersabda :

W,S'lu.ittfil5 f.&, i y;i't gSrrr uill

f)W4:*.k;u:9*1"
ai E:: y3 *s,,p\(ie, k *.
,}&Ht3*'*'t*;;3f is1
*;6, g')" ryrLvot C'\i 9
l;3 E p S't u,ki fr :: )4,t:'r:" t;.},y:u

*,&.{& *lY4ry;6vU
u* *- i)' {W * S 4 S *, i W-'t S X:

/-/.-\ * z\) z"

,tu ]i'ils3r" P *3, *a, *tyw
* dA ot C'"oi il, 3 -,k'r6 Wl s

it'rst;i,::e * *, Jt;
Sesungguhnyo dunia honyolah diberikan untuk empot
orong : (pertamo) hambo yang All6h berikan ilmu dan
horta, kemudian dia bertalcwa kepoda All6h datam
hartonyo, dengannya ia menyambung siloturahmL
dan ia menyadari bahwa dalam harta itu ada hak

12 Jdmi'ul'Ultm wal Hikam (1U3L9)

Sifinsh I'f 'l
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AUAd. hilah kedudukan poling baik (di sisi AIl6h).
(kedua) homba yong All6h berikan ilmu nomun
tidak diberikan horto, dengan niatnya yang jujur ia
berkata, 'Seandainyo aku memiliki harta, aku pasti
mengerjakan seperti opa yang dikerjakan si fulon!
Maka dengan niotnya itu, pahala keduanya samo.
(ketiga) hamba yang Atl6h berikan harta namun
tidak diberikan ilmu, lalu ia menggunakon hartanya
sewenang-wenang tqnpo ilmu, tidak bertalcwa kepada
All6h dalam hartanya, tidak menyombung silaturahmi
don tidak mengetahui bahwa dolam harto itu ada
hak All6h. tni odalah kedudukan pating jetek (di sisi
AUA D. D o n (keempd) h a m ba ya n g tid o k 4116 h be riko n
harta tidak juga ilmu, ia berkota, 'Seandainya aku
memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti opo yang
dikerjakan sifulan! Moka dengan niotnyo itu, keduanyo
mendapatkan do;a yang sama!43)

Sabda Nabi ffi , "Moko pahala keduanya samai'
maksudnya sama dalam hal ganjaran pokok (balasan

niat-red) dan tidak sama dalam pelipatgandaan
ganjaran. Karena pelipatgandaan balasan kebaikan
hanya khusus diberikan bagi orang yang sudah
mengerjakan nya, bu ka n ya ng sekeda r men iatka nnya.
Jika keduanya disamakan dalam segala hal, maka ini
tidak sesuai dengan hadits-hadits yang ada. Inijuga
ditunjukkan dalam firman AllAh & , yang artinya,
"Tidakloh somo antaro orang berimon yang duduk
(yang tidak ikut berperang) tanpa mempunyai udzur
(holangon) dengan orang yang berjihad di jalan
All6h dengan harto dan jiwanya. AUAh melebihkan '

derojat orong-orong yang berjihod dengan harta don
jiwonya atas orang-orong yang duduk (tidak ikut
berpera ng ta npa holangan). Kepada masing - masing,
All6h menjonjikon (pahala) yang baik (surga) don
AIl6h melebihkan orong-orang yang berjihad atas
orang yang duduk dengon pohalo yang besan Uaitu)
beberapa derojat daripodanya, serto ompunan dan
rahmat. AIl6h Maho Pengompun, Maha Penyayong!'
(QS. a n- N is6' / 4:95-96)

Ibnu Abbas @ dan lain-lain mengatakan,
"Orang-orang yang duduk (tidak ikut perang) yang
berbeda satu derajat dengan mujahidin ialah orang-
orang yang tidak ikut perang karena mempunyai

13 Shahih: H R. Ahmad (IVl230-231), at-Tirmidzi (no. 2325), Ibnu M6jah
(no.4228), al-Baihaqi (lvl 189), al-Baghawi dalam Syarhus Sunnoh

W/289, no.21097), dan ath-Thabrani dalam Mu'jamul Kabir W/
345-346, no.868-870).



udzur, sedang orang-orang yang tidak ikut perang
tanpa memiliki udzur berbeda banyak derajat dengan
para Mujahidin."tn)

Keempat: Berniat Melakukan Keburukan t ,::.

Tetapi Tidak Dikeriakan
Dalam hadits lbnu Abbas q49 disebutkan bahwa

orang yang berniat melakukan keburukan namun
tidak dikerjakannya, maka itu ditulis sebagai satu
kebaikan yang sempurna. Halyang sama disebutkan
dalam hadits Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan
lain-lain. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,
"Dia meninggalkan kesalahan tersebut kareno
takut kepado-Ku!'n) Ini menunjukkan bahwa yang
dimaksudkan dalam hadits itu ialah orang yang
mampu mengerjakan kemaksiatan yang ia inginkan
namun kemudian ia tinggalkan karena All6h M
Untuk orang seperti ini, pasti dituliskan baginya
sebagai kebaikan. Sebab, meninggalkan maksiat
karena Alah w merupakan amal shalih.

Adapun orang yang berniat mengerjakan
maksiat kemudian meninggalkannya karena takut
kepada manusia atau karena riya', maka ada yang
berpandangan ia tetap disika. Karena mendahulukan
takut kepada manusia daripada takut kepada Al16h itu
hukumnya haram. Begitu juga bermaVsud riya'. Jadi,
jika seseorang meninggalkan maksiat karena riya',ia
tetap disiksa.

Adapun orang yang berusaha mengerjakan
kemaksiatan dengan segenap tenaganya kemudian
dihalang-halangi takdir, maka sejumlah ulama
menyebutkan bahwa ia disiksa karenanya, sebab Nabi

ffi bersabda:
.l.i^/z2-ztt/o

! u lir"";:le gi-r; V 6\,:SWalTal') t < 6z
yt!;x"]16:tsa"

Sesu ngg u h nya Attd h memaafl<a n'u matku dori kebu ru ka n
yang mereka bisikkan ke jiwa mereko selagi mereka
tida k meng ucapka n nyo atau mengerjaka nnya.te\

Barangsiapa berniat dan mengerahkan
kemampuannya untuk mengerjakan kemaksiatan

14 Diriwayatkan at-Tirmidzi (no. 3032) dan Ibnu Jarir ath-Thabari
dalam Tafsirny a (lV /23L, no. 10247, 70248).

15 HR. Imam Muslim
16 Shahih: HR. al-Bukh6ri (no. 2528, 6664), Muslim (no. 201

(127)), Abu D6wud (no. 2209), at-Tirmidzi (no. 1183), an-Nas6'i
(VU156-757), dan Ibnu M6jah (no. 2040, 2044), dari Sahabat
Abu Hurairah g;
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kemudian tidak mampu mengerjakannya, maka ia

termasuk orang yang telah mengerjakannya. Nabi

S bersabda:
I zo ,

JHU c

ti,I 
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Jika dua orang Muslim bertemu dengan pedang
masing-mosing, maka pembunuh don yang terbunuh
tempatnya di neraka;' Aku (Abu Bakrah) berkata,
"Wahoi Rosulullah ! lni (berloku) bogi pembunuh,
bagaimana dengan orong yong dibunuh ?" Beliau
bersabda, "Sesungguhnya ia ingin sekoli membunuh
sa h a bat nya te rse b utlan

Sabda Nabi S , yang artiny a, "Selogi mereka tidak
mengatakon nyo otau mengerjakannyai' menunjukkan
bahwa orang yang berniat melakukan maksiat jika ia
sudah mengutarakan keinginnnya itu dengan lisan,
berarti ia berdosa karena ia telah berlaku makiat
dengan salah satu organ tubuhnya, yaitu lidahnya.
Inijuga diperkuat dengan hadits yang menjelaskan
tentang orang yang berkata, "Seandainya oku
mempunyai harta, aku pasti mengerjokan apa yong
dikerjokan si fulon (yang bermoksiot kepada All6h
dengan hartonya)i'kemudian Nabi S bersabda,
"Kedua-duanya soma dolam dosa"

{Ada sebagian orang berpendapat bahwa dia tidak
berdosa dengan sebab mengutarakan keinginan buruknya,

selama maksiat yang diinginkan itu tidak berbentuk
ucapan haram seperti ghibah, dusta dan lain sebagainya.

Mereka berdalildengan sabda Rasulullah g :

- oi 4. tz6yl t:v t ";y 
"W 

i:\ &* e3i riy

"''"'iV{
,J.*_r

Jiko hombo-Ku berniat mengerjakon keburukan, mako
Aku ampuni dia selamo ia belum mengerjakannya.

Pendapat initidak kuat karena kalimat fahoddatso
dalam hadits itu makudnya bisikan hati, bukan ucapan

17 Shahih: HR. al-Bukh6ri (no. 31-, 6875, 7083), dari Sahabat Abu
Bakrah ,ds



lidah.Ini untuk menggdbungkan pengertian hadits ini
dengan hadits, "Selagi io tidak mengotakannyo atau
mengerjokonnyoi'

Hadits Abu Kabsyah di atas juga menegaskan
hal ini18l. Karena ucapan seseorang, "Seandainya oku
mempunyai harta, aku pasti melakukon perbuatan
maksiat dengonnya seperti yong dikerjokan si fulon,"
(ucapan ini) bukan bentuk maksiat yang diinginkan
si pembicara. Dia baru mengutarakan bentuk
maksiat yang ia inginkan, yaitu ingin menggunakan
harta untuk maksiat, padahal ia tidak mempunyai
harta sedikit pun. Jadi, mengungkapkan keinginan
melakukan perbuatan maksiat itu diharamkan,
bbgaimana bisa dimaafkan ? mengatakan keinginan
seperti itu diharamkan.)

Bagaimana Jika Niatnya Berbuat Maksiat
Melemah ?

Jika niat seseorang hilang dan tekadnya melemah
tanpa ada faktor dari dirinya, apakah ia tetap disiksa
karena.kemaksiatan yang ia inginkan atau tidak ?

Dalam hal ada dua masalah:
Pertamo, Jika keinginan untuk mengerjakan

maksiat itu hanya berupa lintasan (bisikan jiwa)
yang muncul tanpa digubris oleh pelakunya dan
ia tidak membiarkannya dalam hatinya, bahkan
ia membencinya dan berusaha menghindarinya,
maka keinginan tersebut dimaafkan, tidak berdosa.
Keinginan ini seperti waswas jelek yang pernah
ditanyakan kepada Nabi ;ffi , kemudian Nabi ffi
bersabda,

jL6.i)i ;;* 4i. *t (_-;
Itulah hakikat imonls)

Ketika All6h s menurunkan firman-Nya :

, &6. Lrr;J 1i'epi -e c \ tq a):
.,b
- 
iU" v + +;i; : t-,'" d. :*a hi

"...Jika kamu menyatakon apa yang oda di dalam
hotimu atou kamu sembunyikan, niscaya All6h
memperhitungkonnya (tentang perbuotan itu)
bogimu. Dia mengompunisiapo yang Dio kehendaki

18 Hadits pada halaman (disesuaikan dengan halaman majalah)
19 Shahih: Muslim (no. 1.32), Ahmad (II/44L, 456), Abu D6wud

(no. 5111), Ibnu HibbAn (no.L45-ot-Ta'ltqAtul Hisan), dari Abu
Hurairah 45

dan mengodzab siapa yang Dia kehendaki.,!' (QS.
a l- Baqa rahl2:284), kau m M uslimin merasa resah,
karena mereka mengira bisikan-bisikan hati masuk
dalam cakupan ayat di atas. Kemudian turunlah
ayat sesudahnya, yang diantaranya yaitu firman
All6h s :

G u# 1su3:
...Wohai Rabb kami,jarganloh Engkou pikulkon kepado
komi opa yang tidak sanggup komi memikulnyo...
(QS. a I - Baqa rah/2:286)

Ayat ini menjelaskan, apa saja yang tidak sanggup
mereka kerjakan maka mereka tidak akan dibebani
dan tidak disiksa karenanya.

Kedua : Tekad kuat yang ada di jiwa, terus
bergelora dan disenangi pelakunya. Inijuga terbagi
ke dalam dua bagian :

a. Sesuatu yang secara khusus merupakan perbuatan
hati, misalnya ragu-ragu tentang keesaan All6h,
atau kenabian, atau hari kebangkitan, kekafiran,
kemunafikan, atau meyakini ketidakbenaran
keesaan All6h, dan lain sebagainya. Seorang
hamba disiksa karena ini semua, ia menjadi
murtad, kafir atau munafik.
Tercakup dalam cakupan poin ini adalah seluruh
kemaksiatan yang biasanya dikerjakan hati,
misalnya mencintai apa saja yang dibenci Alleh,
membenci apa saja yang dicintai-Nya, sombong,
ujub, dengki, dan buruk sangka kepada seorang
Muslim tanpa alasan yang benar. Meski ini tidak
menjadikannya kafir tapi ia telah melakukan dosa
besar.

b. Hal-hal yang bukan termasuk perbuatan hati
namun merupakan perbuatan organ-organ tubuh,
misalnya zina, mencuri, minum minuman keras,

membunuh, menuduh orang baik-baik melakukan
zina, dan lain sebagainya jika seseorang terus
menerus menginginkan perbuatan tersebut,
bertekad mengerjakannya, namun pengaruhnya
tidak terlihat sama sekali secara fisik, apakah dia
berdosa ? Tentang ini, para Ulama terbagi dua
pendapat:
Pendapat pertama, Orang tersebut disiksa.

Ibnul Mub6rak q$5 mengatakan,'Aku pernah
bertanya kepada Sufy6n 4IXH , ?pakah
seseorang disika ka rena niat dan keinginannya?"
SufyAn menjawab, "Jika keinginan tersebut sudah

Sffinfrh
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menjaditekad, maka dia disiksa karenanya."

Imam lbnu Rajab '+!15 mengatakan,"Pendapat
ini dipilih oleh banyak Ulama ahli fiqih, Ulama

hadits dan ahli kalam dari sahabat-sahabat kami
dan yang lainnya. Mereka berhujjah dengan
firman All6h w , yang artinya, "...Ketohuiloh

bahwa All6h mengetahui apo yang ada dalam
hatimu, mako takutlah kepoda-Nyo..!'(QS. al-
Baqarah/2:235)
Dan firman All6h w , yang artinya,'"...Tetapi Dia
menghukum komu karena niatyang terkandung
d a lo m h atim u.. !' (QS. a l - Baqa rah/ 2:225)
Dan mereka juga berhujjah dengan sabda
Nabi ffi :

Dosa ialah sesuatu yang menggelisahkan di
hotimu don engkou tidok suka hal itu diketahui
orong2o)

Mereka menafsirkan kata haddatsa dalam sabda

Nabi ffi :

ti ^ ,t 
tt6ly.dkv #\:St*ioilttt 

t- : dz ,'

tu 1'J(-ij iT t'*iK3 lU-'. -
"sesungguhnya All6h memoafkan umatku dari
apa yang diinginkan jiwanya selogi ia tidak
mengotoka n nya atou mengerja ka n nyai' dengan
lintasan (bisikan) hati.
Mereka berkata, "Maksiat yang disenangi oleh
seseorang dan tertanam dalam hati, maka itu
termasuk usaha dan perbuatannya. Ia tidak
dimaafkan."
Di antara mereka ada yang berkata, "Di dunia,
orang tersebut disiksa dengan kesedihan dan
kegalauan." Ada lagi yang mengatakan bahwa
pada hari KiamaL All6h menghisabnya karena

perbuatan tersebut kemudian memaafkannya.
Jadi hukuman orang tersebut ialah dihisab."
Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas & dan ar-

Rabi' bin Anas W . Itu juga dipilih Ibnu Jarir
ath-Thabari 4W .Ibnu Jarir ath-Thabari dl5
berhujjah dengan hadits Ibnu 'Umar k+{#, tentang

20 Lihat hadits arba'in no. 27

bisik-bisik. Beliau berkata, "Hadits tersebut tidak
berlaku umum, berlaku bagi dosa-dosa yang

tidak terlihat di dunia dan bukan waswas di
dada."

Pendapat kedua, orang yang berniat itu tidak
disiksa sama sekali hanya karena niatnya.
Imam Ibnu Rajab 4t)5 mengatakan, "Pendapat

ini dinisbatkan ke Imam asy-Syafi'i '$Vo
Ini pendapat Ibnu Hamid, salah seorang
dari sahabat kami, karena berhujjah dengan

, keumum,an hadits (diatas). Perkataan yang sama

diriwayatkan al-Aufi darilbnu Abbds db
Sabda Nabi M dalam hadits lbnu AbbAs

dalam riwayat Muslim, "Atau All6h menghapusnya",
maksudnya, perbuatan dosa itu bisa saja ditulis
sebagai satu kesalahan untuk pelakunya, atau bisa
juga dengan sebab tertentu All6h w menghapusnya
dari siapa yang Dia kehendaki, misalnya dengan
sebab istighfar; taubat, dan mengerjakan kebaikan-
kebaikan.

Sabda Nabi ffi setelah itu, "Dan tidok ada yang
dibinaso kecuali orang yang binaso'i maksudnya,
setelah All6h w melimpahkan karunia-Nya yang besar

dan rahmat-Nya yang luas dengan melipatgandakan
balasan kebaikan serta memaafkan kesalahan, maka

tidak ada yang binasa kecuali orang yang binasa, yang
menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, berani
melakukan dosa-dosa, membenci dan menjauhi
berbagai amal kebaikan.

FAIDAH.FAIDAH HADITS
1. Kesempurnaan ilmu All6h s . Tidak ada sedikit

pun di langit maupun di bumi atau di mana saja

yang lepas dari jangkauan ilmu-Nya, dan tidak
ada satu pun yang tersembunyi dari-Nya. All6h
mengetahui apa yang ada dalam hati manusia.

2. Di antara tugas malaikat adalah mencatat kebaikan

dan keburukan. All6h w telah menugaskan
malaikat yang mulia kepada setiap orang, mereka

mengeta hui dan mencatat apa yang dikerjaka nnya,

Alleh M menghitungnya sedang manusia
melupakannya.

3. Betapa rahmatAll6h itu sangat luas dan karunia-Nya
sangat agung. AllAh M tidak melipatgandakan
balasan bagi perbuatan burukseorang hamba serta

memaafkan keinginan berbuat jahat (selagi tidak
dilaksanakan).

4. Penjelasan tentang karunia All6h & terhadap
ummat ini. Karena kalau bukan karena karunianya,

U ii .; j s !r.# U_ .lsvt itil
,)8t y"t;
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maka tidak akan ada yang masuk Surga, sebab
perbuatan dosanya lebih banyak daripada
kebaikannya.

5. Memberikan semangat dan juga memberian
ancaman merupakan metode mendidik terbaik.

6. Menetapkan perbuatan All6h s ':

7. Karena karunia dan keadilan All6h M , pahala
kebaikan dijadikan berlipat ganda , sedangkan
kejelekan dosa tidak dilipatgandakan.

8. Memikirkan berbagai kebaikan menjadi sebab yang
bisa mengantar seseorang mengerjakannya.

9.Mengingatkan dan menyadarkan diri sebelum
berbuat keburukan dapat mencegah diri darinya.

l0.Pengaruh niat dalam perbuatan dan akibatnya.
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2. Tafstr ath-Thabari
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4. Shahth Muslim.
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Ustadz Ahmas Faiz Asifuddin

etika ada kasus berat yang sulit di atasi,

mereka tidak mengembalikannya kepada
AllAh Pencipta segala kejadian, tetapi justru

kepada apa yang diyakini sebagai kekuatan-kekuatan
ghaib selain A[ah w . Padahal hampir semua

lembaga pendidikaru mulai dari TK sampai perguruan

tinggi, selalu menanamkan cara berpikir logis.
Bahkan terkadang berlebihan hingga mengabaikan
kepercayaan terhadap keberadaan berkah dan rahmat

AllAh yang oleh sebagian kaum Pengagum logika
dianggap tidak logis. honisnya, mereka justru terjebak

pada kepercayaan kepada hal-hal yang irasional dan
jauh dari logis, misalnya tahayul, mistik serta hal-hal

yang bertentangan dengan kemajuan. Orang-orang
'pintar' selalu ramai kebanjiran nasabah. Bahkan

tempat-tempat sepi, kuburan-kuburan dan benda-

benda mati yang dikeramatkanpun tidak pemah sepi

dari orang-orang yang ngalap berkah. Jangan ditanya

lagi tentang tumbal dan sesaji, selalu saja orang takut
kualat untuk tidak memenuhinYa

Sebenamya tradisi sesaji, tumbal dan persembahan

kepada berhala roh halus atau yang diyakini sebagai

panguasa tempat tertentu, sudah ada semenjak zaman

dahulu kala, ketika secara teknologi orang masih

terbelakang dipelopori oleh orang-orang musyrik
para penyembah berhala.

Telah dipahami bahwa olang pertama yang
merubah agama Nabiyyullah IbrAhim W dan

NabiyyullahlsmA'il -W dari agama tauhid menjadi

agama watsaniyah (paganisme) yang syirik adalah

Amr bin Luhay al-Khuza'i, pembesar dan cikal

bakal suku Khuza'ah di sekitarBaitullah, Mekah dan

sekitamya.l)
Imam Ibnu farir ath-Thabari '{57., dalam

tafsimya membawakan riwayat dengan sanadnya,

dari Abu Hurairah # , beliau berkata "Saya
mendengar Ras0lullAh ffi bersabda kepadaAktsam

bin al-Jaun .$lo :

//tt/

U't;;3 i ? c. :-r* 3lJ ,€l U
4 ^ a - ,6r, , t ol 

"s..\+j ql: t.;i c;r.rt G.@ p"++
, {*1 ,l,r;l ."eie,\3 er\ J.a+i

//^lz'a

trnri,ilp:UW c*i\ ;Fl
,riL*" :,*L-r nt: * i, ,t* Ai i]y:":t\.
,i'u-;tE) * :; 3si \,+F'$s bi
Lrgt &'r,i4.tAt q3,vpl';.5

Wahai ektsam, aku melihat' Amr bin Luhay b in Qama' ah

bin Kindaf menarik-narik isi perutnya di dalam nerakn.

Aku belum pernah melihat ada seseornng yang mirip "

dengan oranglain dibanding engknu dengan dia dan dia

dengan engknu". Aktsam berknta, 'Ya Rasttlullilh, aku

1, Lrhat al-Hit'izft Ibnu Katsir, al-Bidiyah wan Nihkyah, Maktabah
al-Ma'Arif, Beirut, tanpa tahurv II/187-188'dan 189, Qisshatu
Khuza'ah wa 'Amr bin Luhay wa 'Ibadatul 'Arab lil Ashnam
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khawatir jika keserupaan itu akan membahayakanku.'
Rasfilulldh ffi bersabda, "Tidak, sesungguhnya engkau
orang Mu'min, sedangkan din orangkafir. Sesungguhnya
dia adalah orang pertama yang merubah agama Nabi
Isma'il, orang pertama yang mengadakan persembahan
kqada berhala berup a b ahtrah, s6' ibah dan himi'a)

Hadits ini dibahas di dalam Silsilah Ahildits
Shahthahkarya Syaikh al-Abani iW .ttBeliau 4il5
menjelaskanbahwa hadits itu juga diriwayatkan oleh
Ibnu Abi Ashim, dan isnad-nya Hasan.

Imam al-Bukhari $15 jugameriwayatkan, dari
az-Zuhn, dari Urwah, sesungguhnya Aisyah W
berkata bahwa Ras0lullAh g bersabda :

loo/ 9 o?t, tl.czt.9.o, ol o- ,62.lJnt \:r.lJ3 ita* q-as. e-'e
qc

c+l-l

J

4
5

+.l'rrJl # J" ,SSf '$S ,r(lt ;l*,i W
Aku melihat neraka j ahannam'rrUoglnnnyn saling
membakar sebagian yang lain (apinya berlabar-kobnr),
dan aku melihat 'Amr (bin Luhay al-Ktuza'i) menarik-
naik isi perutnya di dalam neralu. Dan dia adalah orang
pertama yang memberikan persembahan berupa sa'ibah
kqodo berhala. (FIR. al-Bukhari.a)

Dari sekelumit kisah d.i atas, dapat diketahui
bahwa persembahan sesajian berupa hewan-hewan
tertentu kepada berhala-berhala, sudah dikenal
semenjak dahulu, zaman yang terkenal dengan
sebutan ztrnan jahiliyah (zaman kebodohan). Pada
waktu itu, beberapa bentuk persembahan berupa
hewan hidup dikenal dengan rebutNt B ahh ah, S 6' ib ah,

Washtlah d,anHhm.
Tentang Bahiah, S6'ibah, Wash?Iah dan Him iti,

terdapat sedikit perbedaan penafsiran di antara
para Ulam4 tetapi pada intinya berujung pada
titik yang hampir sama. Yaitu persembahan berupa
hewan hidup kepada berhala dan thaghut. Di
antaranya adalah pen#siran Sa'id bin al-Musayyib
4i15 seperti yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir
4riF" dalam tafsirnyas) : Bahwa Imam al-BukhAri

Lthat Tafsir ath-Thab ari, kary a lmam Abu f a'f ar Muhammad bin
Jarir ath-Thabari, Dhabth wa Ta'Iiq: MahmudSyakir, Dar Ihya'it
Turats al-Arabi, Beirut, Libanory cet.l, 1,42-1, H/200L M,71103
tentang QS. al-MA'idahL/5:103
Lthat Silsilah al-Ahailits ash-Shahihah, Maktabah al-Ma'arif lin
Nasyr, L415 H/1995 M.lV 1242-244, no. '1.678.

Lrhat Shahih al-BukharilFathul BhriYIlIl283, no. 4624.
Lilrat Tafsir Ibnu lGtsir, QS. Al-Ma'idah: 1,03, Taqdim: Abdul

$15 menwayatkan dari Ibnu SyihAb, dari Sa'id bin
al-Musayyib ia mengatakarr, "Bahtrah ialah hewan
(onta) yang tidakboleh diperah air susunya, sebagai
persembahan kepada thaghut-thaghaf (setan/berhala
yang disembah selain Ailah). Maka tidak boleh
seorangpun memerah air susunya.

Sedangkan sa'ibah ialah hewan (ada yang
mengartikan onta dan ada yang mengartikan
kambing6)) yang dilepaskan oleh orang-orang
jahiliyah Arab sebagai persembahan bagi berhala-
berhala merek4. Maka tidak boleh ada seorangpun
yang memberi beban apapun pada hewan ini.

Kemudian Sa'id bin al-Mus ayytb,+hM mengatakan
bahwa Abu Hurairah # berkata, "Ras0lull6h ffi
bersabda:

,e4b; " U4FleG 4r:e iJ:
.1,

,.J.1'F)1.4 j; J'Jl ,:G 'rflt
Aku melihat 'Amr bin 'Amir aI-KItuz6'{) menarik-7arik
isi pnutnya di ilalam nerakn. Dia adalah orang pertama
yang mengadaknn persembahan kepada berhala dengan
s6'ibah.8)

Selanjutnya Sa'id bin al-Musayyib 1{)H
menerangkan lagi, "Washtlah ialah anak onta
berjenis kelaminbetina yang dilahirkan pertam4 lalu
disusul oleh anak keduanya yang juga betina tanpa
diselingi anak onta yang jantan. ol:rta ini dilepaskan
untuk persembahan bagi thaghut-thaghut mereka.
Sedangkan hkm adalahonta jantan yang berkali-kali
membuntingi onta betina, jika sudah tuntas, maka
mereka lepaskan onta jantan ini sebagai persembahan
bagi thaghut-thaghut dan tidak boleh dibebani
apapun. Mereka namakan ini sebagai h6mt.e)

Pada keterangan lairy dari Ibnu Abbas .ga
bahwa bahtrah adalah onta yang sudah melahirkan
sebanyak lima kali. Orang-orang musyrik Arab
zamar:. dahulu akan melihat jika anak kelima ini
adalah jantan, maka mereka menyembelihnya

Qadir al-Ama'uth, Dar al-Faiha', Dimasyq & Dar as-Salam
Riyadtr" cet. I, 1.4'1.4 I{11994l;4, IU1.47
Lihat Tafsir lbnu Katsir lll'1.48
Yang dimaksud adalah Amrbin Luhay al-Khuz a' i. Lthat Shahih
Muslim Syarh an-Nawawa Tahqiq: Khalil Ma'mun Syiha, Dar al-
Ma'rifah, Beirut cet. III, 1.417H11996M. XVII/182 ketika Imam
Nawawi ?#5 mensyarah hadits no. 7122
Lihat pula Shahih Muslim Syarh an-Natuawi.Ibid,no.7122
Lthat Shahih BukharilFathu al-Bari, YLIU283, no. 4622, dengan
terjemahan bebas.

sffihtrh
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dan dimakan oleh kaum lakilaki saj+ tidak oleh

perempuan. ]ika anak kelima adalah betina maka

mereka menyobek telinganya. Inilah yang disebut

bahirah (lalu dilepas sebagai persembahan kepada

berhala-pent).10) SrTirrah ini haram ditunggangi
menurut mereka, dan dihormati.ll)

Sementara s|'ibahada yang menafsirkan dengan

onta yang sudah beranak sepuluh ekor semuanya

betina, lalu induknya dilepas, tidak boleh dijadikan
tunggangan, dan tidak boleh diperah air susunya
kecuali untuk tamu.12) Itu semua untuk maksud
persembahan kepada berhala.

Begitu juga washtlah, ad'a penafsiran lain
'tentangnya, tetapi intinya sama yaitu hewan hidup
yang dihormati sebagai persembahan bagi berhala.

Persembahan kepada berhal+ jin dan makhluk
yang diyakini sebagai penguasa tempat tertentu
pada zaman jahiliyyalr, tidak saja berupa hewan-

hewan hidup yang kemudian dianggap suci, tetapi
juga daging-daging dari hewan sembelihan atau

darahnya.
Berhala lata, 'uzza dart manat adalah di antara

berhala-berhala yang selalu menerima sesajian

berupa darah, dugtttg atau lainnya. Karena itu ada

sebagian Ulama yang mengatakan bahwa berhala

manat disebut manat disebabkan banyaknya darah

hewan qurban yang dialirkan sebagai persembahan

kepadanya untuk maksud ngalap b erknh.rsl

Ras0lullAh ffi bersabda:

AiF.g:-6,ki';;
Attah melaknat orang ynng menyetnbelih heuran untuk

maksud selain All6h. (HR. Muslim).l4r

Sabda Nabi M ini menunjukkan adanya
penyembelihan hewan untuk persembahan atau atas

nama selainA[ah. Wallahu A'lam.
Demikianlah antara lain sejarah tentang sesajian

yang di persembahkan kepada berhala atau kepada

10 Lihat Tafsir lbnu Katsir, op.cit.ll/L48.
L1 Lihat Taisir al-Karimir Rahman, Syaikh Abdur-Rahman bin

Nashir as-Sa'di, Masyru' Maktabah Thalib al-Ilmi, Jum'iyyah
Ihya'at-Turats al-Islami" cet. L 1418 }111997 M, I/302, QS. al-

MA'idah/S:103.
12 Tafsir Ibnu katsir, op.cit.
13 LltatFathu al-Maiid Syarh Ktabi at-Tauhid,karya Syaikh Abdur-

Rahman bin Hasan Aalu asy-Syaikh, | 1256. Thhqiq : Dr. AL-W alid
binAbdur Rahmanbin MuhammadAalu Fariyyan, Dar AIam
al-Fawa'id, Mekalu cet. VI, 1420 H.

14 Lihat Shahih Muslim Syarh nn-Nawawi, no. 5096' 5097 & 5098.

Tahqiq: Khalil Ma'mun Syiha op.cit. XIIV141'-1'42,

2 8l EDrsr 07/THN. xtviDZULHtJJAH i431 H/N''EMBER 2010Mw
15 Lihat Taisir aI-IGrim ar-Rahman, Syaikh as-Sa di, 1/302 op.cit.

sesembahanselainAll6h w . Ihrlahkebiasaanorang
musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Dan temyata

sekarang tradisi itu banyak bermunculan kembali
setelah pada zaman Nabi ffi danpara Sahabat @
sempat terhenti. Bahkan kini dilakukan oleh banyak
kaum Muslimin yang tidak sedikit memiliki latar
belakang pendidikan tinggi dan hidup di zaman

super-canggih. Dan itu tentu merupakan cermin
komunitas masy4rakat terbelakang, meskipun
membawa seabreg gelar pendidikan.

, Bnhtrah, silibah, washtlah dan him memang
tidak ada lagi, tetapi muncul dengan nama dan

istilah baru, misalnya larung, ingkung, Penanaman
kepala kerbau dan bentuk-bentuk sesajian lain
yang dipersembahkan kepada setan-setan demi
keselamatan serta kesuksesan.

]ika ini tetap dipelihara, maka keterbelakangan

akan selalu melanda umat. Dan bangsa ini akan sulit
menapaki kemajuan.

Karena itu Islam datang untuk membebaskan

manusia dari belmggu kebodohan ini, membebaskan

manusia dari keterbelakangan dan membangun
peradaban yang maju. Maka Islam sangat menentang

tradisi dan kegiatan semaciun di atas.

All6h w berfirman:

rji;f.*rsSs{F

@o*;'t"jfis a+ni
i'iJ" t;;a1jfi< t". ,#, iL *S

Attah tidak pernah mensyariatkan adanya bahitah,
sh'ibah, washtlah dan hfrm. Aknn tetapi oranS*orang

lufir mmtbuat-buat dusta atas nama All6h, dan lceb any akan

merelu tidak beralul. (QS. al-Mfl idah/5:103)

Ayat ini merupakan celaan kepada kaum
Musyrikin karena mereka membuat syariat sendiri

dalam urusan agarma, yang tidak ada petunjuknya

dariAlah w danmerekamengharamkanapayang
dihalalkan oleh AllAh. Maka berdasarkan gagasan

rusalcrya, mereka mengharamkan sesuatu yang halal

dari hewan-hewan ternak mereka sesuai dengan
istilah-istilah yang mereka buat sendiri.ls)

Dengan demikian jelas bahwa AllAh & tidak
pernah mensyariatkcrn semua perkara iltu (bahtrnh'



s6'ibah, washtlah dan hdm). Ailah w juga tidak
mengakui bahwa itu semua merupakan pendekatan
diri kepada-Nya. Akan tetapi orang-orang kafirlah
yang membuat-buat dusta atas nama AllAh. Mereka
membuat syariat sendiri untuk diri mereka dan
menjadikan hal itu sebagai kegiatan pendekatan
diri.

Islam juga menentang sesajian, larung sesaji d4n
persembahan apa saja untuk selain AllAh ow

Dalam hadits riwayat ImamMuslim yang sudah
diketengahkan di muka Ras0lutl6h {g secara tegas
memberitakan bahwa AllAh mela'nat orang yang
menyembelih hewan semblihan untuk maksud selain
Allah.

Pengertian 'Allah melaknat" ialah, Allah
menjauhkan rahmat serta kasih sayang-Nya ddri
pelaku penyembelihan hewan yang dipersembahkan
untuk selain-Nya. Maka orang yang dijauhkan
dari rahmat A[ah, pasti tidak akan mendapatkan
kebahagiaan dan keselamatan.

Untuk itt1 tidak semestinya orang yang mengaku

sebagai hamba AllAh dan pengikut Ras0lullAh ffi
yang amat dicintai, masih tetap bertahan melakukan
tradisi-tradisi syirik dan terbelakang semacam itu.
N as' alull ah a at-Taufi q.Cl

Maraji'
L. Taft?r Ibnu Katsir
2. Tafsir ath-Thabai
3. Taistr al-Kartm ar-Ratrmfr,n Fi Tafstr Kalhmil Mannan,

Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as-Sa'di.
4., Fathul Bhri, Sygrh Shahihil Bukhfiri,Imam Ibnu Hajar

al-Asqalani.
5. Shahih Muslim, Syarhun Nautawi, Tahqiq: Khalil

Ma'munSyiha
6. Silsilatul Ahdditsish Shahthah, Syaikh Muhammab

Nashiruddin al-AlbAni.
7. Al-Bidayatu wan Nihilyah, Imam Ibnu Katsir
8. Fathul Majtd, Syarh Kithbut Tauhid, Syaikh Abdur-

rahmAn bin Hasan Aalusy Syaikh
9 . Taisirul Afrz a!-Hamid fi Syarhi Ktfrbit Tauhtd, SyaikJr

Sulaiman bin Abdillah Aalusy Syaikh.

Sffiiltrh
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Ustadz Abdullah bin taslim al'Buthoni, MA

-Fl itual mempersembahkan tumbal atau sesajen' t< kepada *'uttut halus (jin) yang dianggap
I Lsebagai penunggu atau penguasa tempat
keramat tertentu tiada lain merupakan kebiasaan
syirik (menyekutukan AllAh S*I dengan makhluk)
yang sudah berlangsung turun-temurun di sebagian
masyarakat kita. Mereka meyakini makhluk halus
tersebut punya kekuatan untuk memberikan
kebaikan (rezeki, jodol9 anak dan lainnya) atau
menimpakan malapetaka kepada siapa saja sehingga

dengan mempersembahkan tumbal atau sesajen
tersebut mereka berharap dapat meredam kemarahan
makhluk halus itu dan agar segala permohonan
mereka dipenuhinya.

Ternyata ritual ini sudah berkembang sejak
jaman ]ahiliyah sebelum Alah # mengutus Rasul-

Ny" * untuk menegakkan tauhid (peribadatan/
penghambaan diri kepada Anah,€ semata) dan
memerangi syirik dalam segala bentuknya.

AllAh S# berfinn€ul:

Dan bahwasanya nda beberapa orang dari (kalangan)

manusia manint a p erlin dung an kq ada b eb er ap a laki-l aki

dari (kalangan) jin, m&a jin-jin itu menambah bagi m*elu
dos a dan lces alahan (QS. en-Inl72 :6)

Maksudnya, orang-orang di jaman ]ahiliyah
meminta perlindungan kepada para jin dengan
mempersembahkan ibadah dan penghambaan
diri kepada para jin tersebut, seperti menyembelih
hewan kurban (sebagai tumbal), bernazar, meminta
pertolongair dan lain-lainl).

1 Lihat Tafsir lbnu Katsir 41550, Taistrul lGrtmir Rabmfrnh|m.99l,

;y )Qt, oi'* q"-ii G!6t'os ;:'is

gfr;"et:rrUi
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Dalam ayat lain, Allah dH berfirman yang
artinya:
Dan (ingatlah) hari di waktu All6h menghimpunkan
mqeka semuanya, (dan Diaberfirman): " Hai golongan jin
( sy ait an), s esungguhrry a kamu telah b any ak ( meny es atlun)
manusia" . Inluberkatalah tanan-teman ileknt merekn dari

golongan manusia (para dukun dan tulung sihir): "Ya Rnbb

Iurni, sesungguhrrya sebagian ilmi kami telah mmdapatkan

kesenanganlmanfaat dari sebagian (yang lain) dan kami

telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan

bagi kami". All6h berfirman: "Neraka itulah tempat

tinggal knlian, sedang knlian lcclul didalamnya, lcccuali

kalau All6h menghendaki (yang lain)". Sesungguhnya

Rabbmu Maha Bijnksana lagi Maha Mengetahui."
(QS. al-An'Am/6:128)

Syaikh AbdurrahmAn as-S a'di tt$5 berkata: "Jin
(syaitan) mendapatkan kesenangan ketika manusia
menaatinya, menyembahnyo mengagungkannya
dan berlindung kepadanya (berbuat syirik dan kufur
kepada AllAh #). Sedangkan manusia mendapatkan
kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya
keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin
untuk memuaskan keinginannya. Maka orang yang
menghambakan diri pada jin (sebagai imbatarurya)
jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya"z).

HUKUMTUTIIBAT DAI.I SESAJEN DALAM ISLAM.

Mempersembahkan kurban yang berarti
mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk
mendekatkan diri kepada A[ah #3), adalah suatu
bentuk ibadah besar dan agung yang hanya pantas

at-Tamhid Ii Syarbi Kthbit Taubtdhlm. 3I7 dan Hum Laisfi Bisyai

hlm.4
Taisirul lGrimir Rabmhn hlm. 27 3

Ibid hlm.282
2
3



ditujukan kepada Alhh SlS. Alah

b;*'jGryj#s
,b

Lni:tu;L,J ,;i iLi I rr-Sr\9r J;

Katakanlah: " Sesungguhny a shalatku, sembelihanku
(kurbanku), hidupku dan matiht hanyalah untuk All6h,
Rabb semesta alam, tiada sekutubagirrya; Dan danikian
itulah y ang diperint ahkan kep adafu dan aku adalah or ang
yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)"
(QS al-An'am/6 :1, 62-1 63).

Dalam ayat lain, AllAh # berfirman kepada nabi-
Nyas:

(@?Tou,;M
Makn diriknnlah shalat larena Rabbmu (AUA| #) ilan
b erkurb anl ah (QS al-Kauts at I 108:2)

Kedua ayatinimerurnjukkanagr:ngnyakeutamaan
ibadah shalat danberkurban, karena melakukan dua
ibadah ini merupakan bukti kecintaan kepada AllAh
SIE dan pemumian agama bagi-Nya semata-mata, serta
pendekatan diri kepada-Nya dengan hati, lisan dan
anggota badan, juga dengan menyembelih kurban
yang merupakan pengorbanan harta yang dicintai
jiwa kepada Dzatyartglebih dicintainya, Ahh tE4).

Oleh karena ifu, perbuatan mempersembahkan
ibadah ini kepada selain A[ah # , baik itu jin,
makhluk halus ataupun manusia, dengan tujuan
untuk mengagungkan dan mendekatkan diri
kepadanya, yang dikenal dengan istilah tumbal atau
sesajery adalah perbuatan dosa yang sangat besar,
bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa
menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam
(menjadi kafir)s).

AlAh#berfirman:
/ .6t /.

?iS i-l'i 
't$i
b

/// -a
?-? L^r!

u* berfirman:

J.>b L)

z7s
,r_-7

^iH

/. l=. 'r
-4r , l-ol L"i .r u*J I/; v/ -/-1 .

4

5

Ibid hlm.228
Lthat Sy arfuu Shahibi Muslim 13/L4'1., al-Qaulul Mufid' aI6 Kitibi,
Tauhtd 1,121,5 dan at-Tamhtd li Svarhi Kitdbit Taubidhlm. L46.

SounggulntyaAllfihhnryatnmghmattilanbagimubanglui,
darala daging babi, ilan smtbelihan y ang iliprsemb alilun
kepado selain All6h (QS. al-Baqaraty'2:173)

. Imamlbnularirath-Thabari ii$6 berkata:"Artiny+
sembelihan yang diperseurbahkan kepada seserrbahan
(selain AllAh,S) dan berhala yang disebut nama seliain-
Nya (ketika disembelih), atau diperuntukkan kepada
sembahan-sembahan se" lain-Nya'5).

Dalam seb'trah hadits shatrib dari'Ali bin Abi lhatib
4b,.Rasuldhh *trersabda: "AllAh melaknat orang yang
menyembelih lbeikurban) untuk selain-Nya"a.

Hadits ini menunjukkan ancaman besar bagi
orang yang menyembelih (berkurban) untuk selain-
Nya berupa laknat A[ah 6# yaitu diiauhkan dari
rahmat-Nya. Karena perbuatan ini termasuk dosa
yang sangatbesar, bahkan termasuk perbuatan qfirik
kepada Amh,*, sehingga pelakunya pantas untuk
mandapatkan laknat Ahh * dan dijauhkan dari
rahmat-NyaE).

Penting sekali untuk diingatkan dalam
pernbalmsanini" bahwa faktorutanayangmenjadikan
besamya keburukan perbuatan ini, bukanlah semata-
mata karena besar atau kecilnya kurban yang
dipersembahkan kepada selain-Nya, tetapi karena
besamya pengagungan dan ketakutan dalam hati
orang yang mempersembahkan kurban tersebut
kepada selain-Nya, yang semua ini merupakan
ibadah hati yang agung yang hanya pantas ditujukan
kepada AllAh d* semata-mata.

Jadi, meskipun kurban yang dipersembahkan
sangat kecil dan sepele, seperti seekor lalat
jika disertai dengan pengagungan dan ketakutan
dalam hatikepada selain-Nya, maka ini juga tennasuk
perbuatan syirik besare).

Dalam sebuah atsar dariSahabatmulia Salm6n al-
FArisi 4r beliau berkata: 'Ada orang yang masuk surga
karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena
seekor lalat, ada dua orang yang melewati (daerah)
suatu kaum yang sedang bersemedi (menyembah)
berhala mereka dan mereka mengatakan: 'Tidak ada
seorang punyangboleh melewati (daerah) kita hari ini
kecuali setelah dia mempersenrbalrkan sesuatu (sebagai

kurbarVtumbal untuk berhala kita)". Maka mereka

l6mi'ul Baydn f Ta'uilil Qur'6n 3/319
HR. Muslim no. 1978
Keterangan Syaikh Shaleh Alu Syaikh dalam a t-TamhM li Syarfui
Kifibit Tauhidhlm.146
LrhatFatfuulMaiM hlm. 178 d,an179

6

7
8

9

EDISI O7fiHN, XIV/DZULHIJJAH 1431H/NOVEMBffiI* I3 1M



berkata kepada orangyang pertatha: "Persembahkanlah

sesuatu (untuk berhala kami)!", tapi orang itu enggan

- dalam riwayat lain: orang itu bgrkata: "Aku tidak

akan berkurban kepada siapapun selain AllAh .* - .

Maka dia pun dibunuh (kemudian dia masuk surgq).

Lalu mereka berkata kepada orang yang kedtia:
"Persembahkanlah sesuatu (untuk berhala kami)!",

Dalam riwayat lain: orang itu berkata: "Aku.tidak
sesuatu untuk diku$ankan" Maka mereka

berkata lagi: "Persembahkanlah sesuatu meskipun

(hanya) seekor lalat!". (Dengan menyepelekan), orang

itu berkata: "Apalah artinya seekor lalat". Lalu dia pun

berkurban dengan seekor lalat. Dalam riwayat lain:

'maka mereka pun mengizinkannya lewat, kemudian

(di akhirat) dia masuk neraka"lo).

HU KUM BERPARTISI PASI DAl{ MEITIBANIU

DATAIII ACARA TUMBAL DAI{ SESAJEI{

Setelah kita mengetahui bahwa melakukan ritual

]ahiliyyah ini adalah dosa yang sangat besar, bahkan

termasuk perbuatan syirik kepada Allah, yang berarti

terkena anc€unan dalam firman-NYa:

o:3 6 *" -, !rt-

l-\tasl)\-4r'

Sesungguhnya Allhh tidak akan ffiengampuni (dosa)

perbuatan syirik (menyekutukan-Nya), dan Dia

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu'

bagi siapa yang dikehendaki-Nya' Barangsiapa yang

mempersekutuknn All6lt, malu sungguh ia telahberbuat

dosa y ang sangat beslr " (QS. an-Nisd' I 4:48\

Atas dasar itu, ikutberpartisipasi dan membantu

terselenggaranya acara ini, dalam segala bentuknya
adalah termasuk dosa yang sangat besar, karena

termasuk berta'awun (saling menolong) dalam
perbuatan maksiat yang sangat besar kepada AllAh

M, yantsPerbuatan s)4rik.
AllAh,!8 berfirman Yang artinYa:

b

;t tri'ot,; 'l: U'yli: fi J" ijet;:3

L0 Atsar riwayat Ibnu Abi Syaib ah dalam al-Mushannaf no ' 33038

dengan sanad shahih. juga diriwayatkan dari jalarr lain oleh

Imam Ahmad dalam az-Zuhd hlm. 15-16, al-Baihaqi dalam

Syu'abul Imdn no.7343 dan Abu Nu'aim dalamHilyatul AuIiyA

11203

oi&*,kiLt
tr / / l t t L

bjai )"t & a* * lt-r'" 0l.i!'5
l,+el;)

32l ro,r, or,rr*. xtv/DZULH trrAH 1 43 1 H/N''EMBER 20 1 0M

@

ir$ Ai Lt

)b
\ t - lzt c- -'*fi iE:r', 

" 
$"Si'r ;tyi

D an tolong-menolon glah kamu dalam ( men ger i akan)

kebajikan dan taqwa, dan ianganlah tolong-menolong

dalam.berbunt dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah

knmu kepada Allah. S esun gguhny n Allfrh amnt b er at silcsa-

Nya (QS. al-MAidah/5:2)

Imam Ibnu Katsir 4!$5 berkata: "(Dalam ayat ini),

Almh dH memerintahkan hamba-hamba-Nya yang

beriman untuk saling menolong dalam melakukan

perbuatan-perbuatan baik, yakni perbuatan al-birr

ftebajikan), dan meninggalkan perbuatan-perbuatan

mungkar, yang ini adalah ketakwaan, serta melarang

mereka dari (perbuatan) saling membantu dalam

kebatilan dan saling membantu dalam perbuatan

dosa dan maksiaf'11).

Larangan berpartisipasi dalam perbuatan
maksiat dan dosa juga dikuatkan oleh hadits hadits

tentang haramnya perbuatan riba dan haramnya

ikut membantu serta mendukung perbuatan ini.
Dari JAbir bin Abdillah ,$ dia berkata: "RasfilullAh

# melaknat orang yang memakan riba, orang
yang mengusahakannya/ orang yang menulis
(transaksinya), dan dua orang yang men adi saksinya,

mereka semua sama (dalam perbuatan dosa1"tzl.

Imam an-Nawawi +i#5 berkata: "Dalam hadits ini
(terdapat dalil yang menunjukkan) diharamkannya

menolong/mendukung (terselenggaranya perbuakin)

batil (maksi4t)"n1'

HU KUM MEMAII FAAIKAII MAKANAN/HARTA

YAiIG DIGUNAKAN U NIU K TUMBAUSESAJEI{

Jika makanan tersebutberupa hewan sembelihan,

maka tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk
apapurt baik untuk dimakan atau dijuaf karena

hewan sembelihan tersebut telah dipersembahkan

kepada selain AUah $fij, maka dagingnya haram
dimakan dan najis, sama hukumnya dengan d"gurg
bangkailn). A[ah Ug berfirman:

11, Tafsir lhna Katstr 215

12 HR. Muslim no. 1598

13 Syarbu Shabibi Muslim11.l26
14 Lihat keterangan Syaikh Abdul 'Azizbin BAz dalam catatan

kaki beliau terhadap Fatfuul Maj?dhlm.175
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darah, daging babi, dan sembelihan y ang dipersemb ahkan

kqada selain Allhh (QS. a1-Baqarahl2:173)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 4W ketika
menafsirkan ayat ini, beliau berkata: "Semua hewan
yang disembelih untuk selain A[ah tidak boleh
dimakan dagingnya" 1s).

Dan karena daging ini haram dimakan,
maka berarti haram untuk diperjual-belikan,
berdasarkan sabda Ras0lullAh #: "Sesunggofrtya
Ailah ,JB jika mengharamkan memakan sesuatu
maka Dia (iuga) mengharatnkan harganya (haram

diperjualbelikan) 16).

Jika makanan tersebut selain hewan sembelihan,

sebagianulama mengharamkannya dan menyamakan

hukumnya dengan hewan sembelihan yang
dipersembahkan kepada selain Alldh,9814.

Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat dalam
masalah ini, insya AUAL, adalah pendapat yang
dikemukakan oleh Syaikh Abdul 'AzizbinBAz '+Wa

yang membolehkan pemanfaatan makanan dan
harta tersebu! selain sembelihary karena hukum
asal makanan/harta tersebut adalah halal dan telah
ditinggalkan oleh pemiliknya.

Syaikh Abdul 'Aziz bin F,6,z 'r{W berkata:
"(Pendapat yang mengatakan) bahwa uang (harta),

makanan, minuman dan hewan yang masih hidup yang

dipersembahkan oleh pemiliknya kepada (sembahan

selain AllAh M ,ba* itu) kepada nabi, wali mauPun

(sembahan-sembahan) lainny+ haram untuk diambil
dan dimanfaatkan, pendapat ini tidak benar. Karena

semua itu adalah harta yang bisa dimanfaatkan dan

telah ditinggalkanoleh pemiliknya, serta hukumya tidak
sama dengan bangkai (yang haram dan najis), maka

(hukumnya) boleh diambil (dan dimanfaatkan), sama

seperti harta (lairurya) yang ditinggalkan oleh pemiliknya

untuk siapa saja yang menginginkannya, seperti bulir
padi dan buah korma yang ditinggalkan oleh para petani

15 DaqfriqutTafsir 211'30

16 HR Ahmad 1'l293,IbnuHibbAn no. 4938 dan lain-lain. Dinya-
takan shahih oleh Ibnu HibbAn dan Syaikh al-AlbAni dalam
Ghhyatul Marim no. 318

17 Lihat keterangan Syaikh Muhammad Hamid al-Faqi dalam
catatan kaki beliau terhadap Fatfuul Majtdhlm.l74

dan pemanen pohon korma unfuk orang-orang miskin.

Dalil yang menunjukkan kebolehan ini adalah
(perbuatan) Nabi Muhammad * (ketika) beliau
mengambil harta (yang dipersembahkan oleh orang-
orang musyrik) yang (tersimpan) di perbendaharaan
'(berhala) L6ta, dan beliau * (memanfaatkannya
untuk) melunasi utang (Sahabat yang bernama)
'Urwah bin Mas'Od atsrTsaqafi. Rasulullah # (dalam

hadits ini) tidak menganggap dipersembahkannya
harta tersebut kepada @erhala) Lfrta sebagar (sebab)

untuk melarang mengdmbil (dan memanfaatkan
haita tersebut) kdtika bisa (diambil).

Akan tetapi, orang yang melihat orang
(lain) melakukan perbuatan syirik tersebut
(mempersembahkan makanan/harta kepada selain

Allah ,*), dari kalangan orang-orang bodoh dan
para pelaku syirik, wajib baginya untuk mengingkari
perbuatan tersebut dan menjelaskan kepada pelaku
syirik itu bahwa perbuatan tersebut termasuk syirik,
supaya tidak timbul prasangka bahwa sikap diam
dan tidak mengingkari (perbuatan tersebut), atau

mengambil selurulVsebagian dari harta persembahan

tersebut, adalah bukti yang menunjukkan bolehnya
perbuatan tersebuf dan bolehnya berkurban dengan

harta tersebut kepada selain A[ah 68. Karena
perbuatan syirik adalah kemungkaran (kemaksiatan)

yang paling besar (dosanya), maka wajib diingkari/
dinasehati orang yang melakukannya.

Adapun kalau makanan (yang dipersembahkan

untuk selain AllAh d#) tersebut d"gg hewan yang

disembelih oleh para pelaku syirik, maka (hukumnya)
haram (untuk dimakarVdimanfaatkan), demikian juga

lemak dan kuahny4 karena (dagrng) sembelihan para

pelaku syirikhukumnya sama dengan (daging) bangkai
sehingga haram (untuk dimakan) dan menjadikan najis

makanan lain yang tercampur dengannya. Berbeda

dengan (misalnya) roti atau (makanan) lainnya yang

tidak tercampur dengan (dagmg) sembelihan tersebut,

maka ini semua halal bagi orang yang mengambilnya
(untuk dimakaddimanfaatkan), demikian juga uang

dan harta lainnya (halal untuk diambil), seperti yang

telah dijelask m. Wallilhu a' lnm" t8\.

PENUTUP
Demikianlahtulisan ringkas ini, semogabermanfaat

bagi semua orang yang membacanya untuk kebaikan
dunia dan akhiratnya.O

18 Catatan.kaki Syaikh Abdul 'AzizbinBazterhadap Fatfoul Maitd
h.lrn.174-175
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RITUAt.RITUAt

PERSEMBAHAN

DI SEKITAR KITAI)
Ustadz Abdullah Zaen, MA

F\r^ia mistik masih cukup kental dengan

I f sebagian masyarakat tanah air. Keyakinan
V terhadap penguasa -yang mampu

mendatangkan keberuntungan dan menyingkirkan
marabahaya- selainAllAh M tetapmengakarpada
mereka ini. Karenanya, kehidupan mereka tidak lepas
dengan ritual-ritual persembahan yang variatif. Ada
yang bersifat tahunan, atau pelaks,rnaannya ketika
datang momen tertentu (pernikahan, panenan),
maupun tatkala mereka dicekam oleh ancaman
bencanayang dalam anggapanmereka muncul karma
kemurkaan si 'penguasa'yang mereka yakini.

Guna melancarkan roda kehidupan, hajatan atau
urusan mereka, mereka menghidupkan ritual-rifual
persembahan tumbd maupun sesaji. Persembahan
tumbal biasanya dalam bentuk binatang temak, baik
disembelih terlebih dahulu maupun dipersembahkan
dalam keadaan hiduphidup. Semerrtara persembahan
sesaji dilakukan dengan selain hewan bemyawa.

IIIACAi,I.MACAM PE NYEM B EI.I HAN
DITI ]{JAU DARI TUJ UAN I.IYAD

1. Penyembelihan dalam Rangka Beribadah

Jenis pertama ini dilakukan guna mengagungkan
DzatYang disembah (diibadahi) serta merendahkan
dan mendekatkan diri kepada-Nya. Ini adalah sebuah
jenis ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk
AllAh g dengan tata cara pelaksanaan yang telah

Diringkas dari tesis penulis; MazhAhir al-lnhirhf f Tauhid al-
'Ibhdah Ladh Ba'dh Muslim? lndonesia wa Mauqif aI-IsIim Minhd
(tv666-6e2).
Tentang pengklasifikasian ini, silahkan lihat Syarfoun Nawawi

'ala Shahth Muslim (1,3/1,41,), Raudhatut Th1hbin karya an-
Nawawy (21474-475), al-Muwafaqht karya asy-Syathiby (2fta6-
350), Taisirul 'Azizil Hamid karya Syaikh Sulaiman Alu Syaikh
Nm. 147 al-Qaul Mufd'al6 Kthbit Taubid oleh Syaikh Ibn Ut-
saimin (1/214), Majmil Fafiwa Syaikh Ibni 'Utsaimin (7127-28).

ditentukan. Mempersembahkannya kepada selain
Allah M termasuksyirikbesar.

2. Penyembelihan dalam Rangka Penghonnatan
Baik pihak yang dihormati adalah seorang tamu,

atau untuk acara pernikahan. Pada asalnya, ini
hukumnyamubah. Karena seseorang diperintahkan
untuk menghormati tamu. Nabi S bersabda:

W ?-e$t)i ?Atr iu.;rits ot- \1 - i. - .e/J*

Barang siapa beriman kepada All6h dan hari Akhir,
hendaknya memuliaknn tamunya (HR. al-BukhAri no.
60L& Muslim no.47)

3. Penyembelihan Dilakukan untuk Memanfaatkan
Sembelihannya untuk Dikonsunsi Maupun Diiual.
hri hukumnya mubah

4. Penyernbelihan untuk Selain Aileh ua dengan
Tuiuan Beribadah

Penyembelihan yang dilakukan dalam rangka
taqarrub (mendekatkan diri) dan ibadah untuk
selain AllAh M merupakan perbuatan syirik besar
yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik
dipersembahkan kepada malaikat, jirL rasul, nabi,
wali ataupun benda mati seperti patung dan berhala. .

Memakan dagrng sembelihan dengan peruntukan
seperti ini juga haram, karena disembelih bukan
untukAlldh s6 .Allahberfirman :

'r'i- . -.rf *rJ
i'. .(i t-t.
us l,r?t fs

+^ip.'",bi
i'hiS t"!i
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Diharamknn bagimu (memaknn) bangkai, darah, daging

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selnin

AUAL. . . (QS. al-Maidah/5:3)

Ada salah safu cara untuk membedakan antara

sembelihan yang lujuanrrya adalah taqarrub dengan

sembelihan yang tujuannya adalah penghormatan.
Saat kunjungan penguasa ke suatu daerah,
biasanya dilakukan penyembelihan binatang. Jika
penyembelihan tersebut tujuannya Pengagungan dan
t aq mr ub terhadap penguasa adalah: setelah hewarmya

disembelih di hadapan sang Penguasa, sembelihan

tersebut dibiarkanbegitu saja. Namun jika tujuannya
adalah penghormatan dan penjamuan, maka
sernbelihan tersebut akan dimasak dan dimakan. a

Semua persembahan sembelihan kepada selain
AllAh s, baik itu berhala, tokoh yang dikultuskan,

iin atau makhluk apapun, merupakan perbuatan
syirik.

Dalilnya adalah nash r.lmum yang melarang
penyembelihan untuk selain AllAh g .

Di antara nash umum tersebut, firman Ailah
M: '

-44;ui *t'"SiUS.;. 1- z.v

(Dihnr amknn b agimu (memakan) b angkai, dar ah, daging

babi,) @aging hapail yang disembelih atas nama selain

AUA\... (QS. al-MAidah/5:3)

Juga sabda Nabi ffi:

All6h melaknat orang yang menyembelih untuk selain

AUAb $IR. Muslim no. 1978)

Nash di atas mencakup seluruh penyembelihan
dengan menyebut nama selain A[ah, siapapun dia.

Imam Nawawi '{SU menjelaskan hakekat
penyembelihanuntuk selainAll6h M danhukum
pelakunya: "Yang dimaksud dengan penyembelihan
untuk selain Allah adaiah: penyembelihan dengan
menyebut nama selain Ailah M, sePefii orang
yang menyembelih untuk (mengagrrngkan) berhal4
salib, nabi Musa, nabi Isa 'slaihimassalam, Ka'bah
dan lainnya. Ini semua hukumnya haram, hasil
sembelihannya tidak halal, baik si penyembelih
beragama Islam, Nasrani ataupun Yahudi. Ini
telah dinyaiakan oleh Imarn SyAfi'i AdW dan

3 al-Qaul Mufid 'aI6 Kitrtbit Tauhid L1214

disepakati ulama Sydfi'iyyah. Apabila tujuannya
untuk mengagungkan dan beribadah kepada obyek
yang dituju maka perbuatan itu dikategorikan
kufur. Jika si penyembelih beragama Islam, maka ia
dianggap muttad". a)

'ri' Bila perkataan Imam Nawawi 4Wo tersebut
dicermati, maka akan kita dapati bahwa beliau
menjadikan penyembelihan untuk selain AllAh M
-siapapun obyek yang dituju- tidak lepas dari dua
kondisi. Pertama, ditujukan untuk taqnnub (ibadah)

kegadanya dan ini hukumnya syirik besar yang
sangat nyata, pelAkunya menjadi murtad karenanya.

Kedu+ penyembelihan itu dengan menyebut salah

satu nama makhluk, bukan untuk taqamrb padanya
perbuatan ini juga haram berdasarkan pendapat ulama

SyAfi iyyah juga pernyataan Imam SyAfi'i 4i15. Hasil
sembelihan tersebut juga tidak halal, dengan tanpa

mempertimbangkan agama si penyembelih mauPun
nama yang disebutkan saat menyembelih. 5)

Substansi pernyataan Imam Nawawi 4W
tentang murtadrfya orang yang menyembelih untuk
dipersembahkan sembelihannya kepada selain
All6h s , ternyata juga diungkapkan oleh ar-RAzi

'ffi darr para ulama lainnya. Beliau menjelaskan:

"Para ulama berkata: Seandainya seorang Muslim
menyembelih binatang sembelihan dan bertujuar.
untuk taqarrub kepada selain AUah 06, maka ia
dianggap murtad dan sembelihannya dihukumi
senebelihan orang murtad". 6)

PELA'ARAI{ DARIKISAH
DUA PUTRA NAB| ADAM ?Uw

Pada hakekatnya persembahan sesaji untuk selain

Allah pun termasuk perbuatan syirik besar, sebab

secara asal persembahan pun harus diperunfukkan
hanya kepada AllAh & semata. AllAh M telah
mengabarkan kisah dua putra Nabi Adam -}SE yang

mempersembahkan kurban dalam firman-Nya:

t , 'r .7/,.,',/^'- ,/4, ,, , / t',Lrr#r,.J )j ,;..J;,i;t;6iv"s siS

b"w"&4Pie#
i:Dus,ffi raiffiotJ,
JG irit

4
5

6

b

i-fu:.J

Suarh un N awawi' o I a Shahih Musl i m l3l1'41'

luhild asy-Syif iyyah Fi Taqriri Taufuidul lbidah b.lm. 475 dengan
sedikit peringkasan.
Tafsir ar-Rkzi 5112

ssliidh
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"Ceritakanlah kepada mereka kisah sebenarnya kedua
putera Ailam (Habil dan Qabil) ketika keduanya
menyajiknnpersembnhan.Persembahansalahseorangdart
merelu berdua (Habil) ititerima dan yang lain (Qabil) tidak
diterima. la (Qabil) berkata: "Aku pasti membunuhmu!".
(Habil menj autab) : " Sesungguhnya Allah hany a mendvna
(kurban) dari orang-orf,ng yang bertakwa". (QS al-
MAidah/5:27)

Ayat di atas menunjukkankewajibanmemumikan
persembahan hanya kepada AllAh M sekurang-
kurangnya dari tiga sisi:

Pertama: Dua putra Nabi Adam )Si ini
, telah menyajikan persembahan untuk Ailah w

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Syaikh as-Sa'di

4!$5 menafsirkan firman Allah I ketika keduanya
mempersembahkan korban ): "Maksudnya ketika
masing-masing dari keduanya mengeluarkan sesuatu
dari harta miliknya untuk mendekatkan diri kepada
A"1l6h M ".7)

Kedua: Di antara sebab tertolaknya persembahan

Qabit di sisi AllAh M karena ia tidak ikhlas dalam
mempersembahkannya. Al-Khathib asy-Syarbini
4iI!5 menerangkan makna ayat I dan tidak diterima
dari yang lainl: "Maksudnya adalah Qabil karena ia
tidak terima dengan ketentuanAlhh M dan tidak
ikhlas dalam persembahflilnya".s)

Ketiga: Penekanan yang terdapat dalam
penghujung ayat di atas, bahwa AllAh & tidak
menerima persembahan kecuali dari orang-orang
muttaqin. Sebagaimana telah maklum bahwa di antara
sifat paling menonjol orang-orang muftaqin ialah
ikhlas dalam beramal karena Aileh semata, yang
merupakan perwujudan konsekuensi dari persaksian
Ii ll6ha lllallilh. QatAdah 4ili5 berkata: "Orang-orang
bertakwa adalah orang-orang yang komihnen dengan
L6ll6ha lllallkh'.s,

Memberikan persembahan untuk A[ah &
semata bukan unfuk selain-Nya merupakan "jalmt
para nabi terdahulu"lo) sebagaimana disampaikan
oleh Ibnu Qutaibah ,{)5 saat menafsirkan firman
AllAh ow dalam (QS. Ali'ImrArV3:183).

Ini semakin mempertegas bahwa menyajikan
persembahan kepada selain AllAh w hukumnya
syirik.

7 Tafsir as-Sa'dl hlm. 191

8 As-Sirkj al-Munir (1U34).

9 Tafitr as-Sam'Ani gU29).
1,0 Zkd al-Masir karya Ibn al-lauzy (U576).

t.
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Parahnya orang-orang yang mempersembahkan
sesaji, secara sengaja bertujuan mendekatkan
diri kepada jin untuk nienghindarkan diri dari
kejahatanny+ bukan malah sebaliknya memohon
kepada AllAh M dalam usaha mengusir jin yang
ditakuti. Tindakan mereka ini menunjukkan adanya
keyakinan bahwa jin memiliki kekuatan tersendiri
dalam melakukan apa saja yang diinginkan, seakan
itu berada di luar kekuasaanAll6h m . lrti kesyirikan
dalam fenomena'ini adalah menisbatkan kekuatan
ghaibkepada selaiirAllAh we .tt)

Dari stsi lain, orang-orang melakukan
persembahansesajikepadaselainAllAh w didorong
oleh keyakinan bahwa jin 'penguasa'memiliki
kemampuan dalam mendatangkan marabahaya
dan kebaikan, berkuasa memberi dan menghalangi,
mengirimkan kebaikan dan keberkahan, serta
melenyapkan keburukan dan kesulitan. Ini fidak lain
merupakan keyakinan syirik!.

Bukti akan adanya keyakinan tersebut dan
kesyirikanmereka, -sesuai dengan pengakuan dan
pemyataan mereka-, jika sedang dicekam kesulitan
yang besar, manakala mereka mempersembahkan
sesaji-sesaji kepada wali fulan atau jin anu, dan
kesulitan tersebut sima; dalamhati mereka terbentuk
keyakinan bahwa sesaji itulah faktor penyebab
datangnya kebaikan yang diharapkan dan lenyapnya
bahaya yang ditakutkan.

Siapa pun yang menelaah dengan cermat al-
Qur'6n dan Sunnah Nabi serta menyimak keterangan
para Salafus Shaletu ia akan mengetahui bahwa
sesaji yang dipersembahkan itu sama persis dengan
apa yarig dipersembahkan kaum musyrikin zaman
dulu kepada sesembahan mereka, yang Allah w
sebutkan dalam firman-Nya:

i.ztrji try 4t

qf&. ti)^'r ls'i $ ;6 \;Ln (1
Mereka menyediaknn sebagian hasil tanaman dan hewan
(bagian) untuk Allah sembari berkata sesuai dengan
p er sangkaan merekn: " Ini untuk Allah dan y ang itu untuk
berhala-berhala kami" . (QS. al-An'a allr.l 6:136)

Tindakan mereka ini terhitung beriman kepada

Jibt dan Thaghut, seperti diungkapkan cileh Syaikhul

1,1, As.y-Syirkwa Mazhkhiruhkarya Syaikh Mubarak al-Maily (hlm.
379\.

rit;.3+Jjl{rS ,ri;i Jr



lslam Ibnu Taimiyah fil6 : "sebagian orang ada

yang melakukan taqarub kepada jin dengan makanan

adas, mereka memasaknya lantas meletakkannya
di kamar mandi atau membuangnya. Kemudian
meminta hal-hal yang biasa diminta kepada setan-

setan. Sebagaimana yang mereka lakukan di kamar
mandi dan tempat serupa dengannya. Ini termasuk
beriman kepada Jibt dan Thaghut". 12)

RITUAT.RITUAL PERSEMBAHAI{ TUMBAT DAiI SESAJI

DITANAH AIR
Berikut ini beberapa contoh ritual menyimpang

yang berkembang di tengah sebagian masyarakat
ta4ah air dalam berbentuk persembahan sesaji
maupun tumbal. Ritual-ritual yang sudah tentu
sangat berbahaya bagi keimanan seorang muslim bila
melakukannya
1. Ritual Labuhan. Dalam prakteknya, dilakukan

pemendaman kepala kerbau di puncak gunung
Merapi di awal bulan Muharram dan di
penghujung bulan Rajab setiap tahunnya sebagai
persembahan kepada Kiai Sapujagad yang diklaim
merupakan jin penguasa gunung Merapi. Mereka
beranggapan, bila acara ini tidak diselenggarakan
akan mengakibatnya timbulnya berbagai mara
bahaya bagi masyarakat setempat.l3)

2. Ritual yang dilaksanakan oleh penduduk kota
Cilacap |awa Tengah dengan mempersembahkan
kepala kerbau bagi Nyai Roro Kidul yang
diyakini merupakan penguasa laut selatan guna
menghindari kemurkaannya dan berharap
keberkahan darinya.ln) Ritual serupa juga
dilakukan diYogyakarta dipantai Samasls) dan di
pantai Parangkusumol6) dan di kota TtrJung Agung

Jawa Timur di pantai Popoh.o
3. Sebagian orang menyembelih sapi untuk

dipersembahkan kepada'penguasa' laut selatan
agar berkenan membantu penyelesaian proyek
pembangunan jembatan yang menghubungkan
antara kota Surabaya dan Madura yang kemudian
dikenal dengan jembatan SURAMADU.Is)

Majmi al-Fathw|27l23
Lihat: Majalah Misteri (edisi387 hlm.47-48) danTabloid Posmo

(edisi 328 hlm. 6-7).
Lihat: Harinn Suara Merdeka tanggal 3 Februari 2007 (hlm.

28).
Lihat: Ibid tanggal 22lanrari2007 (hlm.26).
Lihat Bahaya! Tradisi Kemusyrikan di Sekitar KetikakaryaWali-

yuddin AR Dany (hal.77-79).
Lihat Majalah Ghoib (edisi 48 hlm. 74-75).

Llhat: Ibid (edisi 25 hlm.27,28).

12

13

't4

15

1,6

17
18

4. Ritual yang dilakukan sebagian pedagang pasar

tradisional Banyurnas Jawa Tengah dengan
mempersembahkan kepala kambing dan beragam
makanan untuk sungai Serayu dengan cara
melarungnya di sungai tersebut. Ritual ini termasuk

dalam kegiatan Festival Sedekah Pasar Banyumas.

Tqjua. penyelenggaraannya/ menjauhkan takdh-
. takdirburuk dari mereka (?!).u)

5. Sebagian penduduk kota Kulon Progo |awa Tmgah,

sebelum pelangsungan akad nikah, mereka
mempersembahkan ktrrban berupa ayam, padi dan
macam-macam rnakanan kepada arwah kakek-
nenek mereka agar selalu dinaungi keselamatan,
sehingga perhelatan pesta perkawinan berjalan
sesuai renc€ma. Persembahan ini sering disebut
dengan istilah sesajen Mumi Lasti.4)

6. Disembelihnya kerbau oleh para penggaraP
proyek di Batudatar Purwakarta Jawa Barat untuk
dipersembahkan kepada jin yang dikenal dengan
sebutan Haji Kamilin agar tidak terjadi kecelakakan
pada jalanyang sedang mereka kerjakan.zt)

7. Sebagian penduduk sekitar Rawa Pening
Ambarawa Jawa Tengah melakukan ritual
persembahan berupa ayam, nasi dan lainnya
kepada penguasa danau kecil ini yang mereka
sebut Mbah Baru Klinting, agar mendapatkan
kemudahan darinya dalam bekerja, sebagai bentuk
syukur kepadanya sekaligus harapan memperoleh
keberkahan darinya.z)

8. Demikian pula, sebagian warga Yogyakarta
melakukan persembahan berupa rokok, pisang,
padi dan setetes darah ayam jika mereka akan
melangsungkan walimahan. Tujuannya agar jin
penunggu desa mereka tidak mengusik jalannya
acara. Dikenal dengan Uba Rampe.a)

9. Sebelum melakukan pembangunan pabrik,
jembatan atau bangungan besar lairrrya sebagian
orang menyembelih sapi atau kerbau dankemudian
melumuri pondasi dengan darah sembelihan itu.
Selanjutnya kepala hewan tersebut dipendam di
daerah proyek bangunan agar proyek berjalan
lancar sesuai rencana, tanpa gangguan jin. Dengan
itu pul4 mereka berharap agar bangunan setelah

19 Lihat: Harian Suara Merdeka tanggal 3 Februari 2007 (hlm.
18).

Lihat: Majalah Gftoib (edisi 48 hll:r..74-75).
Lthat: lbid (edisi 55 hlm.46).
Lihat: Koran Wataasan tanggal 26 Maret 2006 (hlm. 12).

Li};lat Majalah Ghoib (edisi 49 hlm.74-75).

sffihiih
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jadi mendatangkan banyak manfaat.2a)

Seluruh fenomena di atas merupakan contoh
persembahan sembelihan untuk selain Allatu
adapun persembahan sesaji yang tidak ada unsiut
sembelihannya, di antara contohnya di tanah air:

lO.Ritual yang dikerjakan oleh sebagian penduchrk
desa Sigentong Sicabe di Brebes fawa Tengatg
ketika menjelang panenan atau melangsungkan
hajatan. Mereka menyalakan kemenyan dan
mempersembahkan sesajen di kuburan Dul Jalab
yang berada di desa tersebut. Ritual ini menurut
mereka sebagai bentuk permohonan izin (restu)
kepadanya. Menurut anggapan mereka, bila acara

, ini tidak dilangsungkan, maka mara bahaya akan
menimpa mereka.s)

L l..Persembahan yang diperuntukkan bagi Dewi Sri,
Dewi penguasa padi dan pemberi kemakmuran,
yang dilangsungkan sebelum musim panen.26)

l2.Keyakinan sementara kalangan bahwa kematian
sebagian pelancong Belanda yang mendaki gunung
Merapi disebabkan dahulu para penjajah Belanda
yang sempat membangun beberapa bangunan di
lereng gunung itu tidak mempersembahkan sesaji
kepada Kyai Sapu Jagad,' yarrg mbaurekso' gunung
tersebut.2T)

l3.Persembahan makanan, minuman, kain dan
rokok yang dilakukan dukun lvlbah Bejo untuk
jin penghuni bangunan kuno Lawang Sewu di
Semarang untuk menghindarkan gangguan-
gangguan jin tersebut.T)

L4.Persembahan tahunan yang dilakukan oleh -

sebagian penduduk desa Lemah Putih di Nganjuk
Jawa Timur bagi jin penghuni sumur Putri untuk
meredam bahayanya karena suka menakut-nakuti
orang-orang yang berjalan melewatinya.2e)

l5.Persembahan berupa tebu, padi dan jagung yang
masih dalam bulimya ketika menghuni rumah
baru guna mengusir bahaya jin penghuni rumah
dan mendapatkan kebaikan.s)

16.Ritual persembahan yang dilakukan oleh sebagian
penduduk desa Kandat Kediri Jawa Timur bagi jin

24 Lihat: Membongkar Kesesatan Perilaku Syirik Masyaraknt Indonesia
karya Perdana Akhmad (hlrn.  2).

25 Lrhat Majalnh HAM (edisi t hlm. 23-24).
26 Lihat: Membongkar Kesesatan Perilaku Syirik Masyarakat Indonesia

(hlm. a2).
27 Lihat: Majalah Misterl (edisi 387 hlm. 46).
28 Lihat: KoranWawasan tanggal 22April2006 ftlm. 1).
29 Lthat: Majalah Wahana Mistis (edisi 108 hlm. 40-42).
30 Lihat: Membongkar Kesesatan P erilaku Syirik (lirn. 42) dan Bahaya!

kadisi Kesyirikan di Sekitar Kifa (hlm. 85).
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penghuni rumah kosong di desa tersebut supaya
tidak mengganggu gadis-gadis perawan desa
setempat.3l)

LT.Persembahan yang dilakukan sebagian orang
bagi jin penghuni jembatan rel kereta api tua
di Pabuaran Subang ]awa Barat sebagai bentuk
lantaran mereka melihatrya dalam mimpi agar
ras.a arnan tetap terjaga.32)

l8.Keyakinan sebagian penduduk dekat jembatan
Gorowong KarAwang bahwa penyebab terjadinya
bencana yang menimpa mereka adalah tidak
dilaksanakannya persembahan bagi jin penguasa
jembatan tersebut.s)

19.Ritual Sedekah Nyusur Taneuh dan Sedekah Dugna
yang diselenggarakan oleh sebagian penduduk
propinsi Jawa Barat pada hari yang bertepatan
dengan kematian seseorang berupa persembahan
makanan dan minuman yang disukainya saat
masih hidup di rumah dan kuburnya.s)
Inilah sebagian ritual di tanah Jawa yang berisi

persembahdl tumbal maupun sesaji yang kebanyakan
diperuntukkan bagi jin yang dianggap berkuasa dan
sanggup mendatangkan kebaikan dan bahaya bagi
manusia. Tidak menutup kemungkinan di pulau lain
di luar Jawa terdapat ritual-ritual yang substansinya
satna.

SYU B HAI DAN SAI{GGAHAN NYA

Sebagian orang mungkin akan menolak vonis
kufur terhadap praktek persembahan tumbal dengan
binatang yang disembelih kepada jin dan lainnya
dengan dalih bahwa orang-orang yang menyembelih
sembelihan itu ketika melakukan penyembelihan
mmyebutnamaAllAh w (mengucapkanbasmalah).
Bagaimana bisa disebut menyembelih untuk selain
All6h w ?

]awabannya: jika memang demikian yang terjadi
berarti ada perbedaan antara keyakinan hati dan
ungkapan lisan. Dalam kondisi seperti ini yang
diiadikan sebagai ukuran adalah apa yang diyakini
hati, bukan apa yang dilontarkan lisan. Ini merupakan
kaedah umum dalam seluruh amal ketaatan.s)

Alasan pengharaman perbuatan tersebut kembali
kepada niat. Penyebutan nama All6h M dengan

31 Lihat: Majalah Wahana Mistis (edisi 108 hlm. 78-80).
32 Lihat: Ibld (hlm. 86-88).
33 Lihat: Ibid (tJrlr' 82-84).
34 Lihat: Bid'ah-bid'ah di Indonesia (hlm. 63).
35 Cermati: Mukhtashar Khclil (hlm.28).



lisan dalam keadaan hati bemiat untuk selain-Nya;
tidak merubah status hukum keharaman. Imam Ibnu
Katsir 4$Z teUn menyatakan secara tegas bahwa
menyembelih sembelihan dengan menyebut nama
Allah M namun dalam keadaan hati bertujuan
untuk mempersembahkannya kepada selain-Nya
tetap merupakan perbuatan syirik.

Saat menafsirkan firmanAllAh & :

. . ..(Dan diharamknn bagimu memakan) yang disembelih

untuk berhala...(QS. al-MAidah/5:3)

Beliau berkata: "MujAhid dan Ibnu Juraij
menyatakar., " nn-Nltshubu (berhala-berhala)
merupakan bebatuan (yang disembah) di sekitar
Ka'bah. Menurut Ibnu Juraijberjumlah 350 patung.
Dahulu bangsa Arab di masa Jahiliyah mereka
melakukan penyembelihan binatang ternak di
sekelilingnya. Kemudian mereka memerciki patung
yang mengarah ke Ka'bah dengan tetesan darah

binatang sembelihan, dilanjutkan mengiris-iris
daging dan meletakkannya di atas berhala itu.
Demikian keterangan beberapa ulama.

Allah M melarang kaum mukminin dari
perbuatan tersebut dan mengharamkan atas mereka

unfuk memakan sembelihan-sembelihan yang proses

penyembelihannya dilangsungkan di sisi berhala-

berhala. Kendatipun mengucapkan basmalah
saat menyembelihnya di sisi berhala itu. Ini tetap
tennasuk perbuatan syirik yang diharamkan oleh
A[eh dan Rasul-Nla" .tst

Guna memperjelas lagl kondisi penyembelihan
untuk selain A[ah ada beberaPa macam, dan
semuanya merupakan perbuatan syirik3a
1. Disembelih dengan menyebut nama Allah

(basmalah), narmn diniati untuk selainAll6h ow .

Ini termasuk syirik dalam ibadah
2. Disembelih dengan menyebut nama selain

AllAh, sekaligus diniati untuk selain All6h M
Ini termasuk syirik ibadah dalam permintaan
tolong.

3. Disembelih dengan menyebut nama selain
A[ah dan memperuntukkan hasil sembelihan
untukAllAh oa . Jenis ini termasuk syirik dalam
rububiyah

36 Tafsir lbn Katsir (III123).

37 At-Tamhid li Syarh Kitab at-Tauhid (hlm. 139).

t l.: '.. , 2 ,
tR-Jl ,b e.:VS, v \__.

PEl.IUTUP

Itulah sebagian contoh dari ritual persembahan

untuk selain Allah yang masih bertebaran di sekeliling
kita. Kewajiban kita adalah meluruskan perilaku
menyimpang tersebut dengan cara yang santun dan
bijak, tanpa mengorbankan prinsip akidah, apalagi

larut dalam ritual tersebut, walaupun dengan alasan

dakwah. Wallnhul muwaffi ila aqwamith thaiq.A

mqiolqh

upoyo menghidupkon Sunnqh

6u6afr &errnasu6 @ng&os &irim
CARA PEMBAYARAN:

1.'Bank Muamalat Cab. Palur
No. Rek 9225968986 a.n. Nurhuda
atau

2. Bank BNI Syariah Cab. Solo
No. Rek 0195097713 a.n. Nurhuda
atau

3. Transfer via Bank Syariah Mandiri
Cab. Solo a.n. Nashiruddin Haryo Prabowo
no. Rek.01 200 4937 9 atau

4. Wesel Pos ke Bagian Pemasaran Majalah
As-Sunnah Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Solo
571 83 atau

5. Giro Pos. a.n. Yayasan Lajnah lstiqomah
SKA, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton
Gondangrejo

Solo 571 83 no. Rekening : 57 100O227 5.

6. Mohon bukti transfer di Fax. Ke (0271) 8581 96

atau sms ke08121533647
7. Pesanan dikirim setelah bukti transfer kami

terima atau transfer sudah masuk

8. Keterangan lebih lanjut hubungi Pemasaran

Majalah As-Sunnah
Telp. 027 1 -7 57 4821 HP. 081 21 533&7

Jawa, Bali, Lombok

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

Maluku, Ambon, Papua

Rp.45.000,-

Rp. 51,000,-

Rp.60.000,-

Rp.180.000,

Rp.204.000,

Rp.240.000,

sffl[iiljh
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M.E.NURUT PERSPEKTIF

4,H,,,[US S,UNNA,,,H WA.[ JAMAAH
.1

Ustadz Abdullah bin Taslim al-Buthoni, M.A

f man kepada takdir dan ketentuan AllAh M
, I b"g semua makhluk-Nya termasuk bagian dari
Lprinsip dasar agama Islam yang dibawa oleh
Nabi Muhammad M . Oleh karenanya, keimanan
seorang hamba tidak akan menjadi benar di sisi AllAh
g kecuali setelah memahami dan meyakini masalah
ini dengan benarl).

Karena iman kepada takdir AllAh M secara
khusus berkaitan erat dengan tauhid rububiyah
(mengesakaneflAh w dalamperbuatan-perbuatan-
Nya yang khusus bagi-Nya, seperti menciptakary
mengatur dan memberi rizki kepada semua makhluk-
Nya), sekaligus berkaitan dengan tauhidul asmhwnsh
shifdt karenamenakdirkan dan menetapkan termasuk
sifat kesempurnaan-Nya2)

Imam Ibnu QudAmah al-Maqdisi ,+lf6 berkata,
"Di antara sifat AllAh w adalah Dia Maha (kuasa)
berbuat apa yang dikehendaki-Nya, tidak ada sesuatu
pun yang terjadi kecuali dengan kehendak-Nya dan
tidak ada yang luput dari kehendak-Nya. Tidak ada
sesuatu pun di alam ini yang lepas dari takdir-Nya
dan semuanya terjadi dengan pengaturan-Nya. Oleh
sebab itu, tidak ada seorang pun yang (mampu)
melepaskan diri dari takdir yang ditentukan-Nya
dan melampaui ketentuan yang telah dituliskan-Nya
dalam Lauhul Mahfuzh. Dia w Maha menghendaki
semua yang dilakukan oleh seluruh makhluk di alam
semesta. SeandainyaDia M berkehendakmenjaga
mereka semua, niscaya meieka tidak akanmelanggar
perintah-Ny+ dan seandainya Dia w menghendaki
mereka semua menaati-Nya, niscaya mereka
akan menaati-Nya. Allah lah yang menciptakan
semua makhluk beserta semua perbuatan mereka,
menakdirkan (menetapkan) rezki dan ajal mereka.

at-Tamhtd Lisy arfui Kifibit Tauhid, hlm. 549
Lihat keterangan Syaikh al-'Utsaimin dalam al-Qaulul Mufid
' aIA Kil 6bit Taubid, 3 I 1,s9
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AllAhlah yang memberikan hidayah (petunjuk)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dengan rahmat-
Nya dan menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya
dengan hikmah3LNya."a)

Definisi al-qailar (takdir Aneh) dan al-qailha'
(ketetapan-Nya)
. Secarabahasa, al-qadarberarti akhir danbatas dari

sesuafus), rnaka pengertian "menakdirkan sesuatu"
adalah mengetahui kadar dan batasarmya.6)

Adapun pengerfrart al-qadar dalam syariat adalah
keterkaitan ilmu dan kehendak Allah M yang
terdahulu terhadap semua mal,:lrluk (di alam semesta)

sebelum Dia w menciptakanrrya.Maka tidak ada
sesuatu pun yang terjadi (di alam ini) melainkan
A[ah & telah mengetahui, menghendaki dan
menetapkannya| sesuai dengan kandungan hikmah-
Nya yang maha sempuma8).

Imam an-Nawawi,+\M mengatakarl "Ketahuilah
bahwa keyakinan para pengikut kebenaran adalah
menetapkan (mengimani) takdir AllAh, yang berarti
bahwa AllAh w telah menetapkan takdir segala
sesuatu secara azali (terdahulu), dan Dia w Maha
mengetahui bahwa semua itu akan terjadi pada
waktu-waktu (tertentu), dan di tempat-tempat
(tertentu) yang diketahui-Ny4 yang semua itu terjadi
sesuai dengan ketetapan takdir-Nya."e)

Sedangkan pengertian al-qadha' secara bahasa
adalah hukum. Adapun dalam syariat pengertiannya
kurang lebih sama dengan al-qadar, kecuali jika

3 Hikmah adalah menempatkan segala sesuatu tepat pada
tempatnya, yang ini bersumber dari kesempumaan ilmu Allah
aat .LihatTaisirul Kar?mir Rahmhn hlm. 131

4 Lum'atul I'tiqhdhlm. 11.4

5 Mu'jamu Maqiyisil LughahSlSl.
6 al-lrsydd ilh Shahthil I'tiq6d hlm.226
7 al-lrsyAd ilk Shabtbil I'tiqhdhlm.226
8 Synrfou Ushillil Imhnhlm. 50
9 Kitab "Syarhu shahihi Muslim" (U154).



keduanya disebutkan dalam satu kalimat secara

bersamaan maka masing-masing mempunyai arti
tersendirilo).

Ketika menjelaskan perbedaan antara keduanya,

Syaikh Muhammad bin ShAlih alrUtsaimin NW
berkata, "al-Qadar adalah apa yang A[ah &
takdirkan secara azali (terdahulu) yang berkaitan
dengan apa yang akan terjadi pada (semua) makhluk-

Nya. Sedangkan al-qadh6' adalah ketetapanAll6h os

pada (semua) makhluk-Nya dengan menciptakan,

meniadakan (mematikan) dan merubah (keadaan

mereka). Lri berarti takdir All6h M mendahului
(al-qadhi)."n\

Dalil-dalil penetapan takdir AllAh w
Dasar-dasar penetapan takdir terdapat dalam al-

Qur'An dan Hadits Nabi ffi . Di antaranya:

L.FirmanAllAh w :

.o-\ ','n t. ' 
-rj: 

' :, - t I

:V));4'^Jat 2uJ 'F 
v)

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu

dengan al-qadar (takdir). (QS. al-Qam at 154:49)

Imam Ibnu Katsir'$15 betkata, "Paralmam Ahli
Sunnah memegangi ayatyang mulia ini sebagai

dasar (wajibnya) menetapkan takdir AllAh &
yang mendahului semua makhluk-Nya, yang
berarti (meyakini bahwa) Dia Maha Mengetahui

segala sesuatu sebelum terjadi, dan Dia telah
menuliskannya (dalam Lauhul Mahfttzh) sebelum

menciptakannya."12)

2. Firman Allkh w t yang artinya, "Tiada sesuatu

bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula)

pada dirimu sendiri melainknn telah tertulis dalam kitab

(Lauhul Mahffizh) sebelum Kami menciptakanny a.

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi

AnAh. (QS. at-Hadiidl 57 :22)

3. Sabda RasOlullAh ffi t lang artinya, "(Iman
itu adalah) kamu beriman kepada A11al9 para

Malaikat-Ny4 kitab-:kitab-Nya Rasul-rasul-Nya,

dan hari kemudian, serta beriman kepada takdir
yang baik mauPun yang buruk."r)

10 Lihat keterangan Syaikh al-'Utsaimin dalarn Syarhul'Aqidatul
W ilsithiyy ah (21 t87 -1,88)

Sv arbul' Aqidatul W isithiyy ah 21L88

Kitab Tafstr Ibnu Katstr (41341).

HRMuslim (no.8).

11

T2

13

4. SabdaRas0lullAh M,"Tidakadaseorangpundari
kalian kecuali AllAh telah menetapkan tempabrya

di surga atau tempatrya di neraka." Para Sahabat

&, bertanya, "Wahai Rasfflull6h, (kalau demikian)

apakah kita tidak bersandar saja pada ketentuan

takdir kita dan tidak perlu melakukan amal
(kebaikan) ? Ras0lull6h ffi bersabd4 "Lakukanlah
amal (kebaikan), karena setiap manusia akan

dimudahkan (untuk melakukan) apa yang telah

ditetapkan baginya, manusia yang termasuk

. golongan orang-orang yang berbahagia (masuk

surga) maka dia akan dimudahkan untuk
melakukan amal golongan orang-orang yang
berbahagia dan manusia yang termasuk golongan

orang-orang yang celaka (masuk neraka) maka

dia akan dimudahkan untuk melakukan amal

golongan orang-orang yang celaka." Kemudian
RasfiIullAh ffi membaca:

//r. < o/ o. nl.

,-l;l:'Pl dr" t Ll

G.:-"t3 j+ A rlit r::) ut;JJ. ,:,H3

Adapun orang yang memberikan (hartanya di ialan
AIIAD dan b ert akw a (kep ada-Ny a), dan memb enarknn

adanya pahala yang terbaik (surga), makn Kami kelak

akan memudahkan baginya (ialan) yang mudah
(kebaiknn). Dan adapun oranS-orang yang kikir dan

merasa dirinya cukup (berpaling dari petunjuk-Nya),

serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak

Kami akan menyiapkan baginya (jalan) ynng sukar

(keburukan) (QS. al-LaiV92:5-10)tr)

TI iIG KATAN.TI NG KATAN IMAN

KEPADATAKDIRATIAH Mj 15)

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

NSV" .berkxa, "ImankepadatakdirAllAh oc tidak
akan sempuma kecuali dengan mengimani emPat

perkara :

1. MengimanibahwaAllAh g mengetahui segala

sesuaty yang terjadi secara global mauPun
terperinci dengan ilmu-Nya yang terdahulu,
sebagaimana dalam firman-Nyar larrg artinya

14 HR al-Bukh Ari, (no. 4666) dan Muslim (no. 2647).

15 Lihat al-'Aqidatul Whsithiyyah h1m.22, Syarfuu Ushfilil lmin
hlm.50, al-Irsy Ad il6 Sha@bil l' tiqid hlm. 226-227
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" Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhny a

All6h mengetehui apa saja yang ada di langit dan di
bumi ? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat
dalam sebuah kitab (Lauhul Mahfuzh). S esung guhny a
yang demikian itu amat mudah bagi Alldh (QS. gl-
Hayl22:70) ;:

2. Mengimani bahwa Aneh M menulis semua
ketetapan takdir bagi segala sesuatu d alamLauhul
MahfLzh, sebagaimana dalam firman-Nya yang
artiny+ " Tiada sesuatu bmcana pun yang menimpa di
bumi dan (tidakpula) pada dirimu sendiri melainkan
telah tertulis dalamkitab (al-Lauhul mahfuzh) sebelum
IGmi mencip t akanny a. S esun g guhny a y ang demikian
itu ailalah mudah bagi All6h (QS. al-Hadi dl57 :22)
Dan sabda RasfflullAh M, yarrgartinya, "AUAU
telah menuliskan atau menetapkan ketentuan takdir
semua makhluk lima puluh ribu tahun sebelum Dia
m en cip t akan I an git d an b umi "76)

3. Mengimani bahwa tidak ada sesuatu pun yang
terjadi di langit dan di bumi kecuali dengan
kehendak Aileh yang bersumber dari kasih-
sayang maupun hikmah-Nya. Dia oer memberi
petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya
dengan kasih sayang-Nya dan menyesatkan
siapa yang dikehendaki-Nya dengan hikmah-
Nya. Dia M tidak pantas ditanya tentang apa
yang diperbuat-Nya, karena kesempurnaan
sifat hikmah dan kekuasaan-Nya. Manusialah
yang harus mempertanggungjawabkan segala
perbuatan mereka. Segala sesuatu yang terjadi
(di alam semesta) adalah sesuai dengan ilmu-
Nya yang terdahulu dan dengan ketetapan yang
ditulis-Nya dalam Lauhul Mahffizh. Ailah &
berfirman, yang artinya, "sesungguhnya Kami
menciptaknn segala sesuatu dengan al-qadar (takdir)
(QS. al-Qamarl54:49)

4. Mengimani bahwa segala sesuatu (yang ada) di
langit dan di bumi adalah makhluk All6h M ,
tidak ada pencipt4 penguasa dan pengatur alam
semesta selain-Nya sebagaimana dalam firman
Allah M yang artinya, "DiA menciptakan segala

sesuntu, dan Dia menetapkan ketentuan takdirnya.
(QS. al-Furq Anl 25:Z'5.

16 HR.Muslim no. 2653
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Juga dalam firman-Nya tentang ucapan Nabi
. Ibrahim jUW , yang artinya, "Pailahal Allilh-lah

yang menciptakan kamu dan apa yang knmu perbuat
it u (QS. ash-ShAff Atl37 :9 51' n

PEMBAGIAiI TAKDI R AttAH
. TakdirAllAh s adaduamacam:

Pertama, takdir (yarg bersifat) umum dan
meliputi semua makhluk yang tertulis dalam Lauhul
Mahffizh. Karena Ailah M telah menuliskan di
dalamnya ketetapan takdir segala sesuatu sampai
hari Kiamat tiba. Dasarnya riwayat dalam Sunan
Abu Dawud ,i;W" dari'tlbAdah bin Shamit &
dia berkat4 "Aku mendengar RasfiIullAh M bersabda,
'(Makhluk) yang All6h ciptaknn pertama kali adalah al-
qalam (pena). Kemudian Allhh berfirman kepadanya,
"Tulislah!" . Maka dia bertanya, "Wahai Rabb-ku, apa
yang akan aku tulis?" Allihberfirman, "Tulislahketetapan
takdir segala sesuatu sarnpai terjadinya hari Kamat."r9)

Kedua, takdir (khusus) yang memerinci takdir
umum. hri terbagi menjadi 3 macam takdir :

L. Takdir (sepanjang) umur (ketetapan takdir
sepanjang hidup setiap makhluk), sebagaimana
yang disebutkan dalam hadits (riwayat) Ibnu
Mas'ud "!b 

1e) tentang ketentuan takdir yang
dituliskan bagi janin ketika dalam kandungan
ibunya, berupa ketetapan ajal, rezeki, amal
perbuatan, celaka atau bahagia.

2. Takdir tahunan, yaitu takdir yang di tetapkan (oleh
Allah W ) pada saat I ailatul qadr tentang kejadian-
kejadian sepanjang tahun. AlJeh M berfirman:

@:.#
Sesungguhny a Kami menurunknn al-Qur' an pada suatu
malam yang diberknhi (lailatul qadr) dnn sesungguhnya
Kami-lah yang memberi peingatan. Pada malam itu
ditetapkan dengan terperinci segala urusan (ketetapan

takdir sepanjang tahun2o) yang muhkam (tidak bisa
b erub ah) (QS ad-Dukh Anl M:3-4).

17 Syarfuu Lum' atil I'tiqid hlm. 92-93
18 HR Abu DAwud no. 4700, at-Tirmidzi no. 3319. Dishahihkan

oleh Syaikh al-AlbAni
19' HR: al-BukhAri no. 1226 dan Muslimno.2643
20 Lihat Tafsir lbnu Katsir 41775
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3. Takdir hariaru yaitu takdir yang di tetapkan
(oleh AllAh €) tentang kejadian-kejadian dalam

seharl berupa kematian, kehidupan (kelahiran),

kemuliaan, kehinaan, dan lain sebagainya2l). AllAh

ug berfirman:

Setiap hari Dia (mengatur) urusan (semua maldiluk-

Nya) (QS ar-RahmaanL/S 5 :29)n)

M ENG I NGKARI TAKDI R A LLAH M SAMA DEI'IGAN

BqRBURUK SANGKA KEPADA.NYA

3t &i 1-yfr
tis
&,{?;\Jt

Mereka berprasangka yang tiitak benar terhadap aUin
sep er ti p er s angkaan ( or ang- or ang) i ahiliy ah, mereka

berkata, 'Apakah ndabagikitabarang sesuatu (hnk cnmpur

tangan) dalam urusan ini ? ' Katakanlalq " Sesungguhnya

urusan (ketetrpan takd.ir) itu seluruhnya di tangan Allah."
(QS. Ali'ImrAnL/3: 154)

Imam Ibnul Qayyim 'd$5 ketika menjelaskan arti

"zhannal jaahiliyyah" dalam ayat ini, beliau berkata,

"Persangkaan orang-orang lahiliyah di sini ditafsirkan
(olehparaulama ahli tafsir) denganmengingkarihikmah

dan takdir AllAh (atas seluruh makhluk-Nya), atau

mengingkari bahwa AllAh akan memenangkan agama

(yang dibawa) Rasfflull6h S dan mengunggulkannya

di atas agama-agama lainnya.
Inilah persangkaan buruk kepada A[ah M

yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan
orang-orang musyrik (yang A[ah w sebutkan)
dalam firman-Nya yang artinya "Dan supaya All6h

mengazab or ang-or ang munafik laki-laki ilan p erempuan

serta orang-orang musyriklaki-laki dan punnpuan, yflng

mereka itu berprasangkn buruk terhadap Allah' Merbkn

aknn mendap atknn gilir an (kebinasaan) y an g amat buruk

d.an All6h mnnurkni, mengutuk serta menyediaknn bagi

mereka neraka lahannam. Dan (neraka lahannam) itulah

2t Lihat Taistrul lQrimir Rabmin hlm. 830

22 al-Irsyhd iI6 ShaWbiI l'ilqid h1rr.227

7. t 4 t
i.L,oi; Cp/iJS

All6h s berfirman:
b '*wi

.!t / -€.,

"_& c,e -',!t cya

seburuk-buruk tempat lcemb ali" (QS a1-Fath/a8:5).

Persangkaan ini (disebut) persangkaan buruk,
dan persangkaan Jahiliyah yang dinisbatkan kepada

orang-orang jahil (bodoh), serta persangkaan yang

tidak benar, karena ini merupakan prasangka yang

tidak cocok bagi nama-nama AllAh yang maha indah

dan.sifat-sifat-Nya yang maha tinggi serta zat-Nya

yang maha suci dari segala keburukan dan celaan.

Termasuk berprasangka buruk kepada-Nya orang

yang mengingkari ketetapan takdir-Nya atas semua

yqngberlaku di alam semesta (dan Dia menakdirkan

semua itu) dengAn hikmahlNya yang maha sempuma

dan untuk tujuan kebaikan (bagi hamba-hamba-Nya),

yang dengan itu Dia berhak untuk dipuji (oleh hamba-

hamba-Nya)...Maka Dia tidaklah menciptakan dan

menakdirkan semua itu dengan sia-sia dan tanpa

tujuan. (Allah M berfirman), yang artiny+ "Yang

demikian itu adalah prasangka (buruk) orang-orang kafir,

mnka celakalah orang-orang kafir itu knrena merekn akan

masuk nerakn" (QS. Shad/3 8:27) ;' x)

Prasangka buruk ini, disamping dosanya sangat

besar bahkan bisa sampai pada tingkat kekafiran,
tentu saja akibatrya pun sangat fatal dan buruk bagi
pelakunya. KarenaAllAh @ akanmemeperlakukan
hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut
kepada-Nya sebagaimana firmarr-Nya dalam sebuah

hadits qudsi:

),cJ6 tt'Jbd
!i*'.Y'' ul /

Aku (akan memperlakukan hambn-Ku) sesuai dengnn

p er s an gknanny a ke p adakuzt) .

Makna hadits ini yaitu AllAh akan memperlakukan
seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba
tersebut kepada-Nya, dan Dia akan berbuat pada

hamba-Nya sesuai dengan harapan baik atau buruk
dari hamba tersebut.s)

PENGERTIAII TAKDIR YANG BURUK ?

Dalam beberapa hadits yang shahih disebutkan bahwa

ada takdir buruk dari AllAh u*, misalnya dalam hadits

|ibril yangter"kenal. Nabi S bersabd4 yang artinya "(lman

itu adalah) knmu beriman kepada Allah, pma Malaiknt-Nya,

kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari knnudian, serta

buiman kepana tukdir-Nya yang baik maupun yang buruk.'26\

23 ZhdulMa'AdA196
24 HR. al-BukhAri no. 7066- cet. Daru Ibni Katsir dan Muslim no

2675
25 Llhat F aidhul Qadir 21312 dan TuQt'atul Abwadzi 7 153

26 HR. Muslim no. 8
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Juga dalam doa qunut saht shalat Witir, yang
diajarkan oleh Nabi ffi kepada cucu kesayangan
beliau, Hasan bin Al, W.,' . . . (Ya Allah) j agalah diriku
ilari keburukan takdir y an g En gkau tetapknn J' 4

Apakah arti takdir-Nya yang buruk ? ApaQh
ada perbuatan AllAh yang buruk? Bukankah Allah
M Maha Indah dan sempurna semua sifat dan
perbuatan-Nya serta Maha Suci dari semua beniuk
keburukan ? RasfflullAh S bersabda dalam doa
ifiitah, "...Kebaikan itu semua ada di tangan-Mu dan
keburuknn itu tidaklah ada pada-Mu... "zst

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin
4{)5 menjawab pertanyaan di atas2e) dengan

. mengatakan, "Keburukan (yang ada) pada takdir
bukanlah ditinjau dari takdir Ailah (petbuatan-
Nya menakdirkan), akan tetapi keburukan tefsebut
(ada pada) al-maqdfir (sesuatu yang ditakdirkan/
ditetapkan-Nya), karena (kata) al-qadar (bisa) berarti
at-taqilir (perbuatan All6h yang menakdirkan) dan
(bisa) berartt al-maqdfir (sesuatu yang ditakdirkan/
ditetapkan-Nya). Sebagaimana (kata al-khalqu bisa
berarti) menciptakan dan (bisa berarti) makhluk
(yang diciptakan-Nya)...

Oleh karena itu, (ika) ditinjau dari perbuatan
AllAh yang menakdirkan maka tidak ada keburukan
(sedikitpun padanya) bahkan semuanya adalah
kebaikan, meskipun tidak sesuai dengan (keinginan)
manusia dan menyakitkan. Adapun kalau ditinjau dari
al-maq dfir (sesuatu yang ditakdtukadditetapkan-Nya)
maka kita katakan: ada yang baik dan ada yang buruk.
Sehingga arti (kalimat) "takdir yang baik dan yang
buruk" adalah al-maqdfir (sesuatu yang ditakdirkary'
ditetapkan-Nya) ada yangbaik dan ada yangburuk.

Kita bisa menjadikan contoh dalam masalah ini
dengan firman AllAh g , Img artiny+ "Telah nnmpak

kerusaknn (bencana) di daratan dan dilautan disebahkankmena

pubuatan tangan (dosa) manusia, ntpaya All6h merasnknn

l<epada merekn sebaginn dari (akfuat) pnbuatan muekn, agar
mseka kembali (ke jalan yang benar)" (QS ar-Rffm/30:41).

Dalamayatini,AlAh w menjelaskankerusakan
(bencana) yang terjadi (di muka bumi), beserta
sebab dan hikmahnya. Kerusakan (bencana) adalah
keburukary sebabnya adalah perbuatan buruk
manusia, dan fujuan bencana tersebut adalah supaya

27 HR Abu DAwud no. 1425, an-NasA'i no. 1745, Ibnu MAjah no.
1178. Dishahihkan oleh Syaikh al-AlbAni

28 HR. Muslim (no.771).
29 Lihat juga keterangan Imam Nawawi dalam Syarbu Shabtbi

Muslim 6159
i
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mereka merasakan sebagian akibat perbuatan merek4
agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Maka terjadinya keburukan (bencana) di daratag
dan di lautan adalah dengan hikmah (yang agung),
meskipunbencana itu sendiri adalah keburukan" akan
tetapi karena padanya ada hikmah yang agung (yaitu
agar manusia kembali ke jalan yang benar), maka
dengan ini (berarti) perbuatan AllAh menakdirkan
bencana tersebut adalah kebaikan.

Demikian pula perbuatan maksiat dan kekafiran
adalah keburukan, dan semuanya (terjadi) dengan
ketetapantakdir-Nya akantetapi @iammakdirkannya)
dengan hikmah yang agun& kalau bukan karena
(hikmah tersebut) maka akan sia-sialah hukum-hukum
syariat (yang AltAh M turunkan) dan (jadilah)
penciptaan manusia tanpa tujuan dan makna."s)

FAI DA H DA iI MAI{ FAAT M E iI G I MA II I TA KD I R. tr1Y1IU

L. Iman kepada takdir-Nya adalah penyempurna
keimanan seorang hamba kepada AllAh g dan
ddak akahbenar keimanan seorang hamba tanpa
ini, karenamengimanitakdirAllAh d# termasuk
rukun iman.

2. Iman kepada takdir-Nya termasuk penyempuma
tauhid Rububiyyah dan tauhid nama-nama dan
sifat-sifatAllah w

3. Mendatangkan ketenangan dan kelapangan
jiwa serta tidak gelisah dalam menghadapi
kesulitan di dunia ini, karena semuanya terjadi
dengan ketetapan AllAh s dan tidak mungkin
dihindari.

4. Meringankan beban saat tertimpa musibah,
sehingga mudah baginya untuk bersabar dan
meraih pahala dari AllAh M . Alah M
berfirman, yang artinya, "Tidak ada sesuatu
musibahpun yang menimpa (seseorang) lcecuali dengan
izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada

Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuklce (dalam)

hatinya. Dan All6h Maha Mengetaltui segala sesuatu"
(QS at:fagh dbvnl 6a:n).
Imam Ibnu Katsir 4h15 mengatakan, "Maknany4
seseorang yang ditimpa musibah dan dia yakin
musibah tersebut merupakan ketmtuan dan takdir
AllAh, sehingga dia bersabar dan mengharapkan

30 Syarfoul' Aqidatul Whsithiyy nh 21191.-192
31 Pembahasan ini kami rangkum dari kitab-kitabberikut. Syarbul

'Aqtdatul Wdsithiyyah 21189-190, "al-Irsyhd ilh Shafuifuil I'ilqAd' hlm.229-23'1,, Syarfuu Ush'filil lmdn (tlm. 55-56) danArkdnul Isl6m
wal lmhn" (78-81).



(balasanpahaladariAll6h g ),disertai(perasaan)
tunduk berserah diri kepada ketentuan AUah

tersebut, maka AllAh akan memberikan petunjuk
ke (dalam) hatinya dan menggantikan musibah

dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan

keyakinan yang benar dalam hatinya, bahkan
bisa jadi Dia akan menggantikan aPa yang hilang
darinya dengan yang lebih baik baginya"32).

5. Orang yang mengimani takdir akan selalu
mengembalikarl semua urusannya kepada AllAh
w , karena jika dia mengetahui bahwa segala

sesuatu terjadi dengan takdir dan ketetapan-Nya
maka dia akan selalu kembali kepada-Nya dalam
memohon taufik dan kebaikan baginya dan
menolak keburukan darinya serta menyandarkan
semua kebaikan dan nikmat kepada-Nya semata.

Inilah landasan utama segala kebaikan bagi
seorang hamba dan sebab utama meraih taufik
dariAllAh M 33).

5. Menyadarkan seseorang terhadap kekurangan
dan kelemahan dirinya, sehingga dia tidak
merasa bangga dan lupa diri ketika melakukan
kebaikan.

7. Menjadikan orang yang beriman semakin
mengetahui kesempumaanhikmahAll6h g.

8. Menjadi motivasi bagi orang yang beriman
untuk semakin semangat berbuat kebaikan dan
melakukan hal-hal yang bermanfaat.

9. Berani dan tegar dalam menegakkan agamaAllAh

W dan tidak takut terhadap celaan manusia dalam
kebenaran.

10. Merasa kaya/berkecukupan dalam hati. hrilah
kekayaan yang hakiki. Sebagaimana sabda
Ras0lullAh M , ' . . .Ridhalah (terimalah) bagian yang

All6h tetapkanbagimu maknknmu akan meniadi ornng

yang paling kaya (merasa kecukupan)"u).

PENUTUP
Demikianlah, semoga AUah M senantiasa

melimpahkan taufik-Nya kepada kita semua untuk
mencapai kesempurnaan iman dan tauhid' yang
dengan sebab itu kita akan meraih semua kebaikan,

keutamaan dan kedudukan yang mulia dalam agama-

Nya, dengan rahmat dan kerunia-Ny+ sesunggulmya

Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan
permohonan hamba-Nya. tr

Tafsir Ibnu Katsir (8/137).

al-Fausiid karya Ibnul Qayyim hlm. 97

HR at{irmidzi no. 2305 dan Ahmad 2/31Q dinyatakan hasan

oleh Syaikh al-AlbAni. c

JZ
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DANA INFAQ PONDOK (DlP)

PONDOK PESAN.TREN

IMAM BUKHARI
Kami atas nama pengurus Pondok Pesa.ntren

lmam Bukhari mengUdatQka(, iazakumullahu khairan
wabarokallahi fiikum wafif ahlikum wa maalikum.

jadi

perlui: {4Xy11j:: 56rn aikan; :'bahvfa tddna:.yang sudah

kami terima mulai butan Agustus 2010, akan kami
atokasikan untuk pembangunan gedung baru, datam
rangka mempersiapkan kebutuhan ketas dan asrama

santri baru tahun petajaran 2011-2012.
Proyeksi kebutuhan gedung baru tersebut adatah

sebagai berikut :

- 2 tokat ketas pa, dan 4 loal ketas Pi
- 3 tokat asran'ia pa, dan 6 [oka[ asrama pi

IAN(iUAL MUI-ISININ NILAI

03/08/2010
0410812010
0810812010
2910912010
2910912010
1810812010
25t0812010
28t08t2010
28t0812010
0810912010
26t08t2010
26t08t2010
3110812010
3110812010
31t0812010
31t0812010
06/09/201 0
29t0912010

HAMBAALLAH KUPANG
WAHYU INDOANTIK
HAMBAALLAH
ABDULLAH
ABDULLAH
RIZKAARIANI NURJANAH
MUHSININ SURABAYA
HJ PURBOWATI
YULI HANDAYANI
MUHSININ SURABAYA
ABDULLOH
PAKABDULLOH
ROCHIMA BT HMY
TAMIMI
CHOLIDI
MURTINAH
ABU ZAHWA
MARYAM

100,000
40,000
50,000

150,000
200,000
200,000

72,000,000
20,000,000

250,000
5,683,000

200,000
150,000
250,000
250,000
250,000
250,000
200,000
500,000

JUMLAH 100.720,000

SffiIfrh
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UNTUNG SEGUNUNG !
KENAPA TIDAK ?

Dua Prinsip Dasar Perniagaan:
Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ada

baiknya kita mengetahui dua prinsip dasar pemiagan
dalam Islam. Keduanya memiliki pengaruh yang
cukup besar dalam menenfukan jawaban pertanyaan
diatas.

Prinsip Pertama: Asas Suka Sama Suka
Islam yang anda cintai ini menghormati

hak kepemilikan umatnya. Karenanya, Islam
mengharamkan kita untuk mengambil hak saudara
kita tanpa kerelaannya -walau sekedar bercanda -,.

I anganlah seknli-kali engkau bercanda dengan mengambil
harta saudaramu, dan tidak pula bersungguh-sungguh
mengambilnya. Dan bila engkau terlanjur mengambil
tongkat saudaramu, hendaknya engkau segera
men gemb alikanny a. (IJF', Ahr:ta{ 4/22L)

Tidak heranbila Islam menggariskan agar setiap
perniagaan dilandasi dengan asas suka sama suka.
AllAh w berfirman:

'5u';i l-j-it v lr-t;

t-, 
"A" Gt;

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memalcnn hmta sesamamu ilengan j alan y ang batil, kecuali
ilengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukn sama
suka diantarakamu. (QS. an NisA'/4:29).

*
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Tidaklah halal harta seorang muslim lcecuali dengan dasar
kerelaan jiwhnya. (HR Ahmad dan dishahihkah oleh
al-Abani ,ti55 dalam Shahih at-Targhtb wat Tarhtb
no:839)

Dan pada hadits lain beliau slebih tegas lagi
bersabda:

et'jv&ru:t
zY

Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang
didasari oleh rasa suka sama suka. (HR. Ibnu MAjah dan
dinyatakan shahih oleh al-AlbAni.u

Dalam riwayat lain Ras0lulmh M bersabda :

.7ot//

tt;;c)l e.r'9\@t,i'"A\
ln gontot dua orang'ylg aui*t-uitt urrp*oh ketika
mengadakan perniagaan kecuali atas dasar suka-sama
saka. (HR. Ahmad dan dinyatakan shahih oleh al-
Albani ,{)H ,t.

Betapa kacau kehidupan manusia bila mereka
bebas membeli harta sesama/ tanpa memperdulikan
kerelaan pemiliknya. Pertikaian, tindak anarkis,
permusuhan bahkan pertumpahan darah tidak
mungkin terelakkan.

Berdasarkan ini, para Ulama' menyatakan, bahwa
tidak sah pemiagaan orang yang dipaksa tanpa alasan
yang dibenarkan.

Sunan Ibnu MAjah, no. 2785 danlrwhul Ghalil, no. 1283
Musnad Imam Ahmad 21536 danlruiul Ghalil, no. 1283

DR Muhammad tuifin Badri

r3q l-, 4 ryv t fki('GU*
g;Y't!,f,i giu; f;l-ii ^;iti13

3)"'iy 6:i
*'t,e 3r6t oi {1 ,W\ €,;

1
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Prinsip Kedua: Tidak Merugikan'Orang Lain
Umat Islam adalah umat yang bersatu-padu,

sehingga mereka merasa bahwa penderitaan sesama

muslim adalah bagran dari penderitaannya. AllAh
berfirman, yang artinya " Sesungguhnyn ornnS-orang

mu'min adalah bersaudara. " (QS. Al- HujurAt/49:1.0)
RasOlullAh ffi dalam banyak haditsnya juga

menegaskan hal ini. Beliau ffi bersabda :

t , d. / . " ^? t.

@as &;t'r33 ettE J.wt'Jt,tr
yv { }ti 3-i} +,j<tt tiy t^utt ;s

oto

, p6)&L;-GJl
Perumpamaan umat Islam dalam hal kecintaan,'kasih
sayang, dan bahu-membahu sesflma mereka srperti situ
tubuh. Bila ada anggota tubuh yang menderita, niscaya

anggota tubuh lainnya turut merasaknn susah tidur dan

demam. (HR. Muslim, no.2585)

Imam Nawawi '$fi5 mengatakan, "Hadits
ini dengan tegas dan jelas menunjukkan betapa
agung hak-hak sesama umat Islam. Hadits ini juga
merupakan anjuran kepada mereka agar saling
menyayangl berlemah-lembut dan membantu dalam
hal-hal yang tidak ggrmasuk perbuatan dosa atauhal-
hal yang dibenci."

Dalam hadits lai:e, Nabi S bersabda :

' tl , g '\3 16F Y-t t_#6 )j lrr^1Ei )
t t / t-t

rr;s r { 4r<k e\'t:A1
utet", +i' ;i Wt tit';y ii sV

z o9,9 o z

i,y;"ij iJi;{ Yi
I anganlnh engknu saling hnsad, saling menailcknn penawar an

barang (padahal tidak ingin membeliny a), saling membenci,

s alin g mer encanakan kej elekan, s alin g mel an gkahi
pembelian sebagian lainnya. Jadilah hamba-hamba AlIfrh
yang saling bersaudnra. Seorang muslim adalah saudara

muslim lainnya. Tidaklah ia menzhalimi saudnranyanya,

tidak pula ia membiarknnny a dianiay a or an g lain dan tidak

I ay ak b a giny a untuk men ghina s audar anva. (HR. BukhA4
no.57l7 dan Muslim, no. 2558)

Dengan dasar dalil-dalil ini dan juga lainny4 para
lllama' ahli fikih mengharamkan setiap perniagaan
yang dapat meresahkan atau merugikan orang lain,
terlebih-lebih masyarakat umum, baik kerugian

dalain urusan ag:rma atau urusan dunia.

Adakah Batas Maksimal Keuntungan Usaha ?

Tidak ditemukan satu dalilpun yang membatasi
keuntungan yang boleh direngguk oleh seorang
pedagang dari bisnisnya. Bahkan sebaliknya,
ditemukan beberapa dalil yang menunjukkan
bahwa pedagang bebas menentukan prosentase
keuntungannya. Berikut adalah sebagian dari dalil-
dalil tersebut :

Dalil pertama:

{,: * t":Q: t6;i #,'4t'Il 4'; y;

)u"-*rir}1'?W J{v y.{ e ;ttiv y.
I 'z /! > / /

#. e Y'Aur'i vs #: lQ*ri;Vr
a-i) al +t$t e'Ft i{tsS-'--.

Dari llrwah al Bariqi & , bahwasanya Rasfilulldh

ffi memberinya"satu dinar uang untuk membeli seekor

kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli

dua ekor kambing dan lemudian meniual lccmbali seekor

kambing seharga satu dinar. Selaniutnya dia datang
menemui nabi ffi dengan membawa seekor kambing

dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasttlullih
M mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat
Llrwah, sehingga senndainya ia membeli debu, niscaya in

mendapatknnlaba darinya. (HR. Bukhari, no. 3443)

Pada kisah ini, sahabat Urwah W dengan
modal satu dinar, iamendapatkanuntung satu dinar
atau L00 %. Pengambilan untung sebesar 100% ini
mendapat restu dari Nabi S . Dan bukan hanya
merestui, bahkanbeliau S berdo'a agar perniagaan
sahabat Urwah Qla senantiasa diberkahi. Sehingga
sejakitu,beliau $ts semakinlihaibemiaga.

Dalil kedua:
Berbagai dalil-dalil yang telah saya kemukakan

pada prinsip pertama juga bisa dijadikan dalil dalam
masalah ini. Betapa tidak, pedagang telah secara sah
memiliki barang dagangannya maka tidak ada alasan

untuk memaksanya agar menjual barangnya dengan
harga yang tidak ia sukai.

Dalil ketiga:
Sahabat Ras0lullAh, Anas bin MAlik e#

meriwayatkan bahwa para sahabat mengadu kepada
Rastlull6h M, , "Wahai Ras0lullAh, telah terjadi
kenaikan harga, hendaknya engkau membuat
ketentuan harga jual !" Menanggapi permintaan ini,3 Syarah Muslim, olehlrnam.An Nawawi 161139

$tumhl,
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beliau ffi bersabda:

;y 3 t'lt 4qt,brn, f,a)t'; ;ffi 3;

C.Weki ,*s 
^i 

;ii ii ;:7
|v'tS t5 

,s-irL^,
Sesungguhnya Althh-tah yang menentukan pergerakan
harga, Yang menyempitkan rezeki dan Yang
melapangkannya. Sedangknn aku berharap untuk
menghadap kepada All6h dan tidak seoranpun yang
menuntutku dengan satu kezhaliman, baik dalam urusan

, iiwa (darah) atau harta kekayaan. (HR Abu DAwud,
no.3453, Tirmidzi, no. 131.4 dan dinyatakan shahih
oleh syaikh al-Abani ,ril6 dalam l<tab Misykitul
MashAbih, no.2894)

Saudaraku! Coba anda cemati alasan Nabi S
menolak untuk menentukan harga jual. Alasan beliau
ini adalah isyarat nyata bahwa membatasi harga
jual atau mengekang kebebasan pedagang dalam
inenjual dagangannya adalah bentuk kezhaliman.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pedagang bebas dalam menentukan harga jual dan
besaran keuntungan yang ia inginkan.

Catatan Penting:
Walau pada dasamya pedagang bebas menentukan

harga jual yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang
sama ia tidak dibenarkan melanggar dua prinsip niaga
di atas. Karenanya, para Ulama'ahli Fikih menegaskan
bahwa para pedagang dilarang menempuh cara-
cara yang tidak terpuji dalam meraup keuntungan.
Karena tindak sewenang-wenang pedagang dalam
menentukan prosentase keuntungan sering kali
bertabrakan dengan kedua prinsip di atas. Terlebih
bila pedagang menggunakan trik-trik yang tidak
terpuji. Diantara trik pedagang serakah yang secara
nyata menyelisihi kedua prinsip di atas :

1. Menimbun Barang
Sebagian pedagang menimbum barang demi

ambisi mengeruk keuntungan besar. lri menyebabkan
barang menjadi langka di pasaran. Akibatnya,
masyarakat terus-menerus menaikkan penawaranly4
guna mendapatkan barang kebutuhan mereka. Sikap
pedagang nakal ini tentu meresahkan masyarakat
banyak. Dan mendapatkan keuntungan dengan cara
semacam ini diharamkan dalam Islam. RasfflullAh
ffi bersabda:

Ublt'*'J'*t:;
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Barang stnpa yang menimbun makn ia telahberbuat dosa
(HR. Muslim, no. 1605)

Penimbunan barang bertentangan dengan kedua
prinsip yang telah dipaparkan di atas, sehingga tidak
heran bila dilarang dan diharamkan. Masyarakat
pasti tidak rela dengan pergerakan harga yang tidak
wajar ini dan juga meresahkan mereka.

2. Penipuan 1

Karena tidak ingin calon konsumennya
memberikan penawaran yang rendah, sebagian
pedagang berulah dengan mengatakan kepada setiap
calon konsumennya/ bahwa modal pembeliannya
adalah sekian atau sebelumnya telah ada calon
konsumen yang menawar dengan harga tinggi,
padahal semuanya itu tidak benar. Trik pemasaran
semacEun ini tidak selaras dengan syariat Islam.
/ ir// / / / ,- 1

Y;jiu i6 ffi:r.et V W ;;i c.\ ,r
19z2zc

h5&l,M\Sygl g""hi &:k"
piW-FlApi''6ru Jrat
',o,-..ri - . i, '.'t. f,t-.
J.g d.t)D , rt-al )-9 .-il'.> [-> . q

. t./ v-z* I L) , JJ
I

4;s'is

!t4rwp",l*63
DariAbuHurairah .9, dariNabi ffi bersabda,"Ada
tiga golongan orang ynng tidak alun diajakbicara dan tidak
akan dilihat oleh AlI6h pada hai qiamat yaitu (pertama)

orang yang bersumpah atas barang dagangannya,
'Sungguh tadi ada yang mau beli dengim harga yang
lebih mahal', padahal ia dusta, dan (kedua) orang yang
setelah shnlat Ashar bersumpah dengan surnpah palsu guna
merampas harta seorang muslim, dan (ketiga) orang yang
enggan memberikan lcclebihan air (y ang ada di sumurny a),
dan kelak All6h w akan berfrman: Pada hai ini Aku
akan menghalangimu dari lceutamaanl kemurahan-Ku,
seb agaimana dahulu engkau telah menghalangi kelebihan
sesuatu hal yang buknn dihasilknn oleh lcedua tanganmu."
(HR. BukhArt, no. 2240, Muslim, no. 108)

Diantara trik penipuan yang sering terjadi ialah
penipuan jumlah barang atau timbangan barang.
Trik semacam ini jelas tidak terpuji alias haram.
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A[ah M berfirman, yang artinya, "Kecelakaan

besar bagi orung-orang yang curanS. Yaitu orang-orang

yang apabila menerima takarun dati orang lain mereka

meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau

menimbang untuk ornng lain, mereka mengurangi.
(QS. Al-Muthaffifin/83:L-3) ,,

3. Pemalsuan Barang.
Tidak asing lagi, bahwa diantara trik pedagang

dalam mengeruk keuntungan ialah dengan
memanipulasi barang. Barang buruk dicampul
dengan yang bail dan barang bekas dikatakan baru.
Ulah seperti ini pasti akan mengecewakan konsumen.
Sehingga asas suka sama suka tidak terpenuhi
pada pemiagaan yang disertai dengan pemalsuan
semacamini. Nabi ffi mengecampelakumanipulasi
semacam ini.

,i-*u ffi 
^;t 

U:'L1r;';,ri V
J61)&. ^t tai utl Wt,rl- pG'tw

-"-..d,l

it;Ar MiI Ju ruljt +v li l$ u

:*txtq *r iC li'i ,s;:u
,f e{tJ* u 3"6ttti

Dari Abu Hurairah & balwasannya Rasfilullih ffi
pada suatu saat melewati seonggokan bahan makanan,

kemudian beliau memasuklcen tanganny a lce dalam b ahan

makanan tersbeut, lalu jari-jemari beliau ffi merasakan

sesuatuyangbasah, makabeliau ffi bertanya, "Apaini ?

Wahai p emilik b ahan makanan. " Ia menj aw ab,' Terkcna

huj an ; W ah ai Rasfilull 6lt !' B elinu ffi b er s ab d a,' Men g ap a

engkau tidak meletakkannya dibagian atas, agar dapat

diketahui oleh orang, b arang siapa y ang mmgelabuhi makn

bukan dari golonganku." (HRMuslim, no. 1.02)

Saya percaya anda adalah pedagang muslim
yang berhati mulia, sehingga tidak sudi untuk
menggadaikan keuntungan akhirat anda dengan
secuil keuntungan materi.

Penutup:
Saudaraku! Mendapatkan keuntungan besar

adalah cita-cita setiap pedagang akan tetapi tidak
sepantasnya menghalalkan segala cara. Cita-cita ini
mesti diupayakan dengan tetap menjaga alchlaq mulia
anda sebagai seorang Muslim. Tidak sepantasnya
cita-cita ini menghanyutkan anda, sehingga lalai

untuk berbuat baik kepada saudara. Lrgatlah selalu,
sikap mulia yang anda tunjukkan kepada saudara
anda tidak akan sia-sia. Semua akhlak muli4 pasti
mendapatkan balasan setimpal dari AllAh &
Semoga kisah berikut cukup memotifasi anda untuk
bersikap mulia, dan tidak hanyut dalam ambisi
mengeruk keuntungan dunia.

2 9 - z. z // /

cJ: ffi, 4i J,'JSJu Ju 4Y' u"-6 r
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Sahabat Huzaifah & menuturlan, Rasfilullih ffi
besabda, "(pada hari qiamat kelak) All6h mendatangknn

salah seorang hamba-Nya yang pernah la beri harta
kekayaan, kemudian All6h bertanya kepadanya, 'Apa
yang engkau lakukan ketika di dunia? (Dan muefut tidak

dapat manyembunyiknn dmi Allfrh suatukciadian) lapun
menj aw ab, nV ahai Rabbku, Engkau telah mengaruniakan
kepadaku harta kekayaan, dan aku beriual-beli dengan

or ang lain, dan keb iasaanht. ( a?hlaqku) adnlah senantiasa

memudahkan. Aku meringankan (tagihan) orang ynng
mnmpu dan menunda (tagihankepada) orangyang tidak

ffiampu. Kemudian All6h berfirman, 'Aku lebih berhak

untuk melakukan ini daripada engkau, mudahkanlah

hamba-I(u ini." (HR Bukharf no.797L dan Muslim,
no.1550)

Mudahkanlah saudara and4 dmgan menentukan
harga jual yang sewajarnya dan tidak memasang
target keuntungan yang memberatkan konsumen.
Percayalah, kekayaan dan kabahagian hidup yang
anda dambakan dengan keuntungan melimpah
dengan mudah dapat anda wujudkan. Semoga
penjelasan singkat ini bermanfaat, dan bila ada khilaf,
maka itu datangnya dari kebodohan saya.

Wallahu a' alam b isshaanb.Q

4 QS an-NisA/4:42.

sffiifih
EDISI O7|THN. XIV/DZULHIJJAH 1 431 H/NOVEMBER 201OM 149

Wffi
ffiryW



1

tu:rJl Ci,.iir
\- )*.* =.

,(9.6rr.t>Uj-,a)l Ue

I of z9 o

g:6:.'ll J-PJd

6'f't+!ii)i;

f //7 afiahini sangat penting untuk menyelesaikan

lS,;:uT,Htrff"lffi*iTil*ili:
harta tersebut. Dalam akad mudharabah atau yang
semisalnya, pemilik harta (pemodal) mempercayakan
hartanya kepada orang lain untuk dikelola, baik
dalam perdagangaru sewa atau lain sebagainya.
Dalam hal ini, apabila terjadi perselisihan antara
pemilik harta dengan orang yang diserahi amanah
berkaitan dengan harta tersebut, maka perkataan
yang diterima adalah perkataan orang yang diserahi
amanah. Karena pemilik harta telah mempercayakan
harta kepadanya dan telah menposisikannya seperti
dirinya.

Diangkat dari kitab al-Qaw6'id wal UshiIuI | 6mi' ah znal Furhq wa
at-Taq Asimul B ad?' atun N kfi' ah,Syaikh Abdurrahman bin Nashir
as-Sa'di. Tahqiq Syaikh Dr. KhAlid bin Ali bin Muhammad al-
Musyaiqih. Cet.I.'1.422 H/2001 M. Dar al-Wathan li an-Nasyr.
Riyadtl hlm. 78. Dengan beberapa tambahan dari referensi
lainnya.
Orang yang diserahi amanah (al-amin) maksudnya orang
yang mendapatkan kepercayaan untuk membawa harta orang
lain dengan izin pemiliknya atau dengan izin syari'at. (Lihat
Tuhfatu Ahlit Thalab fi Tahrir Ushul Qazaa'id Ibni Rajab. Syail<J-t
Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di. Tahqiq Dr. KhAlid bin Ali
bin Muhammad al-Musyaiqih. Cet. Ke-Z. Tahun 1423 H. Dar
Ibni al-Jauzi. Damam, hlm.38-39.
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Namun, apabila pemyataan orang yang diserahi
amanah tersebut menyelisihi kebiasaan atau tidak
selaras dengan realita yang ada, maka pemyataannya
tidak diterima. Misalnya, apabila seseorang yang
dititipi barang mengatakan bahwa barang tersebut
telah hancur karena musibah kebakaran. Sedangkan
secara realita tidak ada indikasi musibah kebakaran,
maka -perkataannya tidak diterima. Apabila ada
tanda-tanda musibah kebakaran, kemudian terjadi
perselisihan antara pemilik harta dengan orang yang

, dititipi hart4 misalny4 si pemilik harta bersikeras
bahwabarangyang dititipkan itu tidak ikut terbakar,
sementara orang yang diserahi amanah menyatakan
bahwa barang itu juga terbakar, maka perkataan
yang diterima adalah perkataan orang yang diserahi
amanah.3)

Kasus-kasus lain yang bisa menjadi contoh
implementasi kaidah ini adalah sebagai berikut :

L. Apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain
untuk menjual sejumlahbarang. Beberapa waktu
berselang,barang itu rusak. Lalu ia berkata kepada
yang diserahi amanah, "Engkau wajib mengganti
karena engkau tidak menjaga harta itu!" Sementara
orang yang diserahi amanah menyanggah, "Saya
sudah sungguh-sungguh menjaganya. Karenanya,
saya tidak wajib mengganft." Maka dalam kasus
seperti ini, perkataan yang diterima adalah
perkataan orang yang diserahi amanah. Karena
kedudukannya sebagai orang yang diserahi
amanah, sehingga perhataannya terkait dengan
kerusakan barang, diterima.

2. Apabila seseorang mewakilkan orang lain untuk
menjual sejumlah pakaian. Beberapa waktu
kemudian terjadi perselisihan. Si pemilik harta
berkat4 "Engkau belum menawarkan pakaian itu
!" Dan orang yang diserahi amanah berk ata, " Saya
telah menawarkannya." Maka, dalam kasus ini,
perkataan yang diterima adalah perkataan orang
yang diserahi amanah. Karena kedudukannya
sebagai orang yang diserahi amanafu sehingga
perkataannya berkaitan dengan pengelolaan harta,
diterima.

3. Apabila seseorang meminjam suatu barang kepada
orang lain. Setelah beberapa waktu, pemilik

3 Lihat ta'liq Syaikh Muhammad bin ShAlih al-Utsaimin 4ii!5
terhadap kitab al-QawA'id wal Ushilul l6mi'ah wal Furfiq wa
at-Taqksimul Badt'atun Ndf'ah. Cet I. Tahun 2002M. Maktabah
as-Sunnah. Kairo, hlm. 131.



barang mendatangi'orang yang meminjam untuk
meminta supaya barangnya dikembalikan. Lalu
si peminjam mengatakan bahwa barang tersebut
telah rusak karena musibah. Maka dalam hal
ini, perkataan si peminjam tersebut asalnya-

diterima karena kedudukannya sebagai orani"'
yang diserahi amanah, dan sebelumnya memang
ia telah mendapatkan izin dari pemilik harta
unfuk membawa ataupun memanfaatkan barang

fltii*'o"rkaitan dengan ganti rugi kerusakan,

para ulama berbeda pendapat apakah si peminjam
wajib mengganti barang tersebut ataukah tidak.

' Dan pendapatyang kuat adalahbahwa si peminjam
tidak wajib mengganti atau membayar gartti rugi
kecuali apabila ia tidak benar-benar menjagahya
(tafrith) atau berlebihan dalam pemanfaatannya
(ta'addfl. n)

4. Apabila ada akad sewa menyewa antara dua orang.

Kemudian setelah masa sewa selesai, pemilik
barang mendatangi si penyewa unfuk meminta
supaya barangnya dikembalikan. Lalu si penyewa
berkata bahwa barang tersebut rusak karena suatu
kecelakaan. Maka perkataan si penyewa diterima
karena kedudukannya sebagai orang yang diserahi
amanah.s)

5. Dalam akad mudahrabah,o perkataan mudharib
(pengelola barang mudharabab) berkaitan dengan

keuntungan ataupun kerugian dari pengelolaan
barang, diterima. Demikian pula perkataannya
berkaitan dengan penjualan baranp baik secara

tunai, kredit, syarat-syarat akad yang ia lakukan
dan sebagainya. Karena hal itu berkaitan
dengan pengelolaan barang yang diamanahkan
kepadanya.D
Dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa

pembahasan kaidah ini berkisar pada perselisihan

Ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammadbin ShAlih al-Utsaimin
dalam Manzhimah Llshulil Fiqh wa Qawa' idihi. Cet. I. Tahun 1426

H. Dar Ibni al-lauzl Damam, hlm.278.
Lihat Manzhfimah Ushulil Fiqh wa Qnwa'idihi, hlm. 278.

Mudhirabah adalah akad persekutuan antara dua orang atau
lebih, di mana harta berasal dari salah seorang diantara mereka,
sgdangkan yang lainnya berperan seabgai pengelola harta
tersebut dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di
antara mereka, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik
harta. Lihat Mu'jam Lughah al-Fuqaha'.Prof. Dr. Muhammad
Rawas Qal'ah Jiy dan Dr. I{amid Shadiq Qunaibi. Cet. II. Tahun
1408 H/1988 M. Dar an-Nafais. Beirut. Pada kata ( q-'L-ll ).
Lihat contoh-contoh lain penerapan kaidah ini dalam
Manzhfimah Ushulil Fiqh zua Qawa'idihi, hlm. 277 -278.

5
6

antara pemilik harta dengan orang yang diserahi
amanah berkaitan dengan pengelolaan dan kerusakan

harta yang diamanahkan. Di sisi lairu terkadang
timbul perselisihan berkaitan dengan pengembalian
barang apakah barang tersebut sudah dikembalikan
atau belum. Yaitu, apabila orang yang diserahi
amanah mengatakan bahwa harta yang diamanahkan

sudah dikembalikan kepada pemilik harta, namun
si pemilik menyangkalnya. Maka, dalam kasus
seperti ini para ulama menjelaskan, apabila si
penerima amanah tidak memiliki kepentingan sama

sekali pada harta tersebut, maka perkataannya
diterima. Namun apabila dia memiliki kepentingan,
maka perkataannya ditolak.(Apabila harta yang
diamanahkan tersebut semata-mata untuk maslahat

si pemilik harta maka asalnya perkataan orang yang
diserahi amanah diterima. Namun, apabila orang
yang diserahi amanah mengambil manfaat dari
harta yang diamanahkan kepadanya maka asatrya
perkataannya tidaklah diterima;. al

Implementasinya sebagai berikut :

1. Apabila Ahmad menitipkan sejumlah uang
kepada Hasan. Selang beberapa waktu kemudian,
Ahmad menemui Hasan unfuk meminta uang
yang dititipkannya itu. Kemudian Hasan berkata
bahwa uang tersebut sudah dikembalikan kepada

Ahmad. Maka dalam kasus seperti ini, perkataan
yang diterima adalah perkataan Hasan dan
ia tidak dituntut untuk mendatangkan bukti
pengembalian. Karena Hasan membawa harta
tersebut semata-mata untuk kepentingan Ahmad
dan tidakberkepentingan dengannya. Dalam hal
ini, ia juga telah berbuat ihsan ketika membantu
Ahmad membawakan uangnya. Sementara
Allah og berfirmanberkaitandenganorangyang
berbuatihsan:

Je l-
L

fi,t
@b5:*ji'is

Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalnhknn ornnS'

orang y ang berbuat b aik. D an Allah Maha P engampun

lagi Maha P eny ay ang, (QS. at-Taub ahl9:91)

8 Lihat penjelasan SyaikhAbdurrahmanbin NAshir as-Sa'di 'ril4
dalam kitab Tuhfatu Ahlit Thnlab t't Tahrir Ushul Qawa'id Ibni
Rajab,hlm.38-39.

Bersambungkehalaman ...............57
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KEIIAPA DI ]{AMAKAiI DZAT AR. RI T
Dalam Shahthul Bul&6rP dari Sahabat Abu Musa

al-Asy'ari ffi disebutkan, "Dinamakan Dzdt ar-
RiqA' (secara bahasa artinya tambalan-red) karena
para Sahabat menambal luka pada kaki mereka
dengan kain, akibat menempuh perjalanan.dengan
jalan kaki karena kendaraan (tunggangan) salrgat
terbatas, sehingga mereka terpaksa bergiliran untuk
mengendarainya. Safu kendaraan untuk enam orang
secara bergantian.

TAHUl.I IGJADIAiI
Ulama sirah berbeda pendapat tentang tahun

kejadiannya2). Di antara pendapat itu, ada dua yang
paling kuat. Kedua pendapat itu adalah pendapat
yang mengatakan peperangan ini terjadi sebelum
perang Khandaq dan pendapat yang mengatakan
terjadi setelah perang Khaibar.

SEBAB PEPERANGAiI

Ketika mendengar berita bahwa Bani Anmar
atau Tsa'labah dan Bani Muharib telah berkumpul
untuk menyerang Madinah, Ras0lullAh ffi segera
kEluar bersama empat ratus atau tujuh ratus Sahabat.
RasfflullAh ff memilih Abu Dzar & 3) untuk
menggantikanbeliau S di Madinah.

Dalam peperangan ini tidak terjadi kontak senjata
antara kedua pasukan. Namun keduanya khawatir
kalau-kalau musuh tiba-tiba menyerang. Sehingga
RasOlullAh ffi beserta para Sahabat melaksanakan
shalat khauf.a)

I Shah?hul Bukhari, Bab Ghazwatir Riq6'; Shahih Muslim,
KitAbul JihAd was Siar, Bab Ghazwatir RiqA". Lihat as-S?ratun
Nabawiyyah fi Dhau'il Mashhdiril Ashliyyah, 1.1523)
Lihat as-Siratun Nnbawiyyah fi Dhau'il Mashddiril Ashliyyah,
(u523- 524)
Ulama sirah tidak memastikan siapa yang menggantikan
Rasulullah di Madinah, Abu Dzar atau UtsmanbinAffan (Lihat
sirah lbni Hisyam dan yang lainnya)
Shahthul Bukhari, Kitabul Maghazi, Bab Ghazwatir Riq6' . Tentang
shalat khauf silahkan lihat perinciairnya dalam kitab-kitab fiqih
dan hadits.
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PEPERANGANGAN
DZAT AR-RlQtr

Disusun oleh UstadzLal0 Ahmad Yani [.c.

PERISTIWA. PT RISTIWA PE IITI iIG
Pada masa-masa peperangan ini terjadi beberapa

'peristiwa penting yang di alami Ras0lullAh dan para
sahabatrya:

1. Percobaan Pembunuhan
Terhadap RasfflullAhg

Ketika RasfilullAh dan para Sahabat kembali
dari perang Dzattr RiqA', tepatrya menjelang siang,
saat terik matahari menyengat Beliau ffi dan para
Sahabat tiba di lembah yang rindang. Beliau ffi
berhenti di bawah salah satu pohon, sementara para
shahabat berpencar mencari tempat untuk berteduh
dan istirahat.

Perawi peristiwa ini yaitulAbirmengatakan, "Ketika
kami tiduran, tiba-tiba RasAlu[Ah ffi memanggil kami.
Kami mendatangr Beliau M dankami dapati Beliau

S bersama seorang badui.s) Kemudian RastlullAh

$ bercerita, "Orang ini mengambil pedangku ketika
aku sedang tertidur kemudian menghunusnya dan
mengatakan, 'Siapa yang membelamu dari s aya?' Saya
(Rasulullah ffi )menjawab, 'Allah ! Lri orangnya yang
sedang duduk ini.' '

JAbir & mengatakan, "RasfflullAh ffi tidak
menghukum orang tersebut.6)" Lalu furun firman
Aflaha:

I'i.*+ 109\i ry-r, Jj*itt qi
i1"€s."bii"64i-rbH_aii"F e

.Je

Aiilfro "H";t,ni3K
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu aknn

nilcmat All6h kepadnmu, saat suatu kaum bermaksud

5

6

Dalam Shahih Bukhdri @l-Fa*s 9/236) disebutkan bahwa badui
itu bemama Gaurats bin HArits
Shahih al-Bukhdri @l-Fath, 9 1235-235), Shahih Muslim (Syarh
Shahth Muslim, 5 1366-367). Lihat as-Siratun N abawiyyah fi Dhau' il
M ashddirl ashliy y ah, 1. I 426
LihatTafsir IbnuKatsir,3179, ada juga yang menyebutkan sebab
lain dari sebab turun ayat ini.



hmdak meng gr aL*an t anganry a kep admnu (untuk b tb u at
jahat), lalu All6h menahan tangan mereka dari kamu. dan

bertatcuatah kepaita All6h (QS. Al-Maidah/5:11) sl

2. Kisah Dua Sahabat Yang Berjagae) ;
Dalam perjalanan pulang, kaum Muslimin

menahan seorang wanita musyrikin, sehingga
suaminya bemadzar untuk tidak kembali sampai
dapat membalas dengan membunuh atau melukai
salah seorang Sahabat dan membawa istrinya
kembali. Pada malam itu dia datang, sementara
Ras0lullAh telah memerintahkan dua orang yaitu
Abbad bin Bisyr dan AmmAr bin YAsir untuk betlaga.
Kdmudian orang itu memanah AbbAd bin Bisyr {5
yang tengah shalat. Abbad & mencabud anak
panah itu tanp4 memutus shalat, sehingga ketika
salam tiga anak panah telah melukainya. Setelah itu,
beliau .gE membangunkanAmmAr.

Ammfu kaget dan mengatakan, "Subhanallah,
kenapa engkau tidak membangunkanku ?10)

Abbad W menjawab, "Saya sedang
melaksanakan shalat dan membaca surat al-Qur'An
yang tidak ingin saya potong sebelum selesai. Ketika
ia terus membidikkan panahnya kepadaku, saya
ruku'kemudian membangunkanmu. Demi A[ah !

Seandainya saya tidak khawatir menyia-nyiakan tugas
yang diperintahkan Rasulullatu niscaya nyawaku
hilang sebelum saya menyelesaikan shalat.

3.Kisahlibir 4r rr
' KisahiniberawaldaripertanyaanRasOlullAh S

ke ]Abir mengapa ontanya sangat lambat ?

Jabir # merrjawab, "Ontanyalelah."Kemudian
RastlullAh M turun dan menyehtuh onta itu
dengan tongkat seraya berdoa. Setelah itu, onta
milik lAbir berjalan lebih cepat dan mendahului onta
Ras0lullAh ffi . JAbir berusaha menahannya agar
tidak mendahului Ras0lullAh ffi . Ras0lulhh #
bertanya lagi, 'Apakah kamu sudah menikah ?" lAbit
menjawab,'Ya" Ras0lull6h melanjutkan,'Apakah
engkau menikahi gadis atau janda ?" ]Abir menj awab,
"Saya menikahi janda."

8 Lihat as-Siratun Nabau:iyyah Ji Dhau'il Mashddiril Ashliyyah,

U426
glihat Sirah karya Ibnu Katsir (3/164-165); as-Stratun Nabawiyyah

fi Dhau'il Mashidiril Ashliyyah, 11427) ar-Rahiqul Makhtfim,
38t-382.

10 AmmAr tidur karena giliran jaga di akhir malam. kri berdasar-
kan kesepakatan antara mereka.

1.'1. Shahihul Bukhiri, Bab assuhulati was samdhati fis syira'

RasfflullAlu 'Apakah engkau tidak menikahi
gadis yang bisa engkau ajak bercengkerama dan
tertawa?"

Lalu JAbir menjelaskan kenapa menikahi janda ?

Yaitu karena ayahnya meninggalkan beberapa anak
perempuan yang rnasih perlu perhatian dan beliau
ingin ada yang bisa mengurusi mereka. Dan ini bisa
dilakukan oleh wanita yang lebih tua dari mereka.
Selanjubrya RasfflullAh M befiarLya, "Maukah kau
jual ontamu ?" Jdbir . "g pun sepakat menjual
ontanya kepad4 Rasfflull6h seharga 40 dirham.

Dalam riwayat lain disebutkan, JAbir .€5 ingm
menghadiahkannya kepada Ras0lullAh i!$ namun
beliau tidak mau mengambilnya kecuali dengan
harga.tz)

Keesokan harinya, JAbir membawa ontanya ke
RasfflullAh dan Rasul ffi minta Bilal menyerahkan
bayarannya dengan sedikit tambahan dari harga
semestinya. Ketikalabir ds hendakpergi; Ras0lull6h
memanggilnya dan mengembalikan ontanya.

Pelaiaran dari peperan gan Dzat ar-Riqa'
1. Pensyariatan shalat khauf saat kondisi perang

menunjukkan keagungan shalat. Kewajiban
melaksanakann5ra tidak gugur meski dalam
kondisi perang. Ini juga mengisyaratakan,
wajibnya shalat berjamaah. Karena kalau sunat,
tentu situasi perang merupakan alasan tertepat
untuk meninggalkannya.

2. Meneladani sifat pemaaf RasfilullAh kepada
semua orang sekalipun orang itu berencana
membunuhnya

3. Mengharapkan pertolongan dan bertawakkal
hanya kepadaAllAh u*

4. Dalam kisah RasOlullAh bersama badui terdapat
tanda kenabian, keberanian serta keyakinan beliau
yang kuat dan kesabaran beliu menghadapi cobaan

dan sabar menghadapi orang yang tidak tahu.
5. Melaksakan ibadah tanpa meninggalkan tanggung

jawab yang dipikulnya. Ini diambil dari kisah
Abbad yang menyelesaikan shalatnya karena
merasa bertanggung jawab menjaga kaum
muslimin sebagaimana perintah Rasulullah.

6. Empati Ras0lullAh S terhadap para Sahabat
merupakan tauladan yang patut dicontoh oleh
setiap pemimpin.tr

12 Shahih al-Bukhhri, KithbulWakalah, Bab IdzaWakala Raiulun

Sffindh
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MENEMPA DIRI

DI SEKOTAH

MALAMl)
A[ah S8 berfirman:

. ,.-qS>r\:l
./ . d .oip t . ..4 .,p a(v# it UI I i.;; J;;.1 (,ti

'i.ooi^t,atoit"-,1"t,b , -,1 
-u*+ \F *r :43rt it ;:an-bi-

34t Joa'0t;?l
l/

,4\ )lj':av

Hai orang yang berselimut (nabi Muhammad ffi )!
Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kccuali sedikit
(darinya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari
seperdua itu sedikit, atau tambahkan lebih dari itu.
Dan bacalah al Qur-An itu dengan perlahan-lahan.
Sesungguhnyya Kami akan menurunkan kepadamu
p erkat aan y ang b r at (QS. Al-Mu zanniUT 3:L-5)

Irri adalah seruan bagi Rasul ffi agar segera
memasuki medan penempaan dan penataran
sehingga benar-benar siap menyampaikan perkataan
yang agung danisalahyargberat. Wadah penempaan
itu adalah madrasah (sekolah) malam yang berfungsi
untuk membuka (mata) hati, memperkokoh
hubungan dengan Allah w dan memancarkan
cahaya (ketakwaan).

RAS0TUTTAH # DANSHATATMATAM
Nabi $ / seorangyangpalingkenalAll6h ffi dan

paling bertakwa, sering menyendiri untuk mengingat
Rabbnya. Setiap kali ada kesempatan, beliau bergegas
untuk beribadah kepada AlAh w . Bila malam
telah tiba dan mulai menyelimuti jagad raya, beliau

1 Diangkat oleh Abul Fida'Farid dari Khutbah Jumat yang dis-
ampaikan oleh Syaikh Abdul BAri ats{subaiti bat'izhahullkh di
Masjid Nabawi dengan judul Madrasatul Lail padatanggallT
Ramadlan 1423 H

Ei
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pun segera menghadap y',JlAh w , berrrunajat dan
befiailharru' (menghinakan diri) di hadapan-Nya
dengan berdiri, zujud dan duduk. Ini beliau lakukan
hampir sepanjang malam, akan tetapi beliau tidak
merasakan itu lama. Bagaimana akan merasa lam+
lantara beliau sedang berkihalwat (berduaan) dengan
AJ1Ah & , Penguasa alam semesta, bermunajat
kepada-Nya, merasakan nikmahrya beribadah dan
menyerahkan diri pepenuhnya, hati dan jasadnya.

AllAh s berfirman:

W'oeq er'*.Ji;""ftn 5t;."
/, ; r r 4 1-a '/xt 6o;++"#::6sffisu"*

.-,, t./ ) n i . | =<,i,';,Fif;; &*i11 tr p
"Lambung mereka jauh dari tempat tiilurnya, seilang
merekaberdoikepada Rabb merekn dmgan rasa takut dan

harap, dan mereka menafknhkan sebagian dari rezki yang
Knmi berilun kepada mrelu. Seorang pun tidnk mmgetalui
apa yang ilisembunyiknn bagi mereka (berupa beraneka

macam lcenilcrnatan) y ang meny eilapknn pandangan mata
sebagai b alasan terhailap rya yang telah merekn amalkan".
(QS. as-Saj d ahl 32:1.5-17)

Ada yang pernah bertanya ke Hasan al Bashri

{Sg ,'Apa gerangan yang membuat orang-orang
yang sering melakukan shalat tahajjud menjadi orang
yang paling elok rona wajahnya ?" la menjawab,
(Karena mereka menyendiri dengan (AllAh) Yang
Maha Penyayang maka All6h M pluurr membaluri
mereka (dengan sebagian) dari cahaya-Nya".

Sungguh, shalat malam merupakan ibadah yang
menghubungkan hati manusia dengan AllAh H ,
mmjadikannya mampu menghadapi kehidupan yang
penuh tipu-daya ini dan melawan hawa nafsu. Oleh
karena itu, shalat malam adalah salah satu barometer
yang menunjukkan keseriusan tekad seseorang dan
merupakan salah satu karakter orang yang Ue{iwa
besar.

KEUTAMAAI'I SHATAT MATAM
DAN BEBERAPA FAEDAH iIYA

Alangkah banyak faedhh yang diraih oleh
seseorang dalam shalat malam untuk mendidik dan
memperbaiki keadaannya. Di antaranya adalah:



Menjadikan benih.benih keikhlasan tumbuh
bersemi.
Merealisasikan mut6b a' ah dengan meneladani
Ras0lullAh ffi,yang melaksanakan shalat malam
sampai pecah-pecah kedua kakinya.
Barangsiapa alQur'dnsaatmanusia

sedang tertidur, ia akan menyadari kealpaannya
dan menyesali kelalaiannya. Barangsiapa khusyu'
membaca al-Qur'An dan melaksanakan shalat,
niscaya air mata penyesalan dan taubatnya akarg

mengalir. Barangsiapa mengingat Atl6h g ketika
menyendiri lalu dua kelopak matanyabasah (karena

takut kepada AllAh M ), maka AllAh M akan
mengumpulkannya di bawah naungan Arsy-Nya
(pada hari Kiamat), tatkala tidak ada natingan
melainkan naungan-Nya dan tidak ada pemaafan
melainkan pemaafan dari-Nya.

Dzikir dalam shalat malam sungguh terasa manis

dan shalat di malam hari lebih mudah mendatangkan
kekhusyu'an. Sesungguhnya shalat malam akan
menyirami hati dengan ketentraman, kebahagiaan
dan cahaya. Oleh karena itu, salah seorang dari
generasi Salaf bertutug "Orarrgyang terbiasa shalat
malam akan merasakan kelezatan malam mereka
melebihi kelezatan yang dirasakan oleh orang yang
hanyut dalam perbuatan sia-sia dalam kesia-siaan
mereka."

Hasan al-Bashri '+il5 menceritakan kondisi para

pendahulu umat ini. Ia berkata, "Sungguh aku telah

menemani suafu kaum yang menghabiskan rnalam

mereka untuk (mencari"keridhaan) Rabb mereka
dalam keadaan zujud dan berdiri (mengerjakan shalat).

Mereka berdiri di waktu malam di atas kaki mereka,

air mata membasahi pipi" kadang mereka ruku'dan
kadang mereka zujud. Me rckabermunaj at kep ada Rabb
dalam rangka membebaskan jiwa mereka (dari api
nerak4 pent). Mereka tidak merasa jenuh ketika lama

'bergadang'karena hati-hati mereka telah selimuti oleh
rasa optimis terhadap kemurahan AllAh w. Mereka
menikmati keletihan badan mereka demi menggapai
ridha AllAh uw dan meraih ganjaran yang baik dari-
Nya. Semoga AllAh w merahmati orang yang mau

bersaing denganmerek4 dan tidak merasa puas dengan

kealpaannya dan amalannya yang sedikit. Sungguh,
dunia ini akan segeraberakhir, sementata amalan akan

dikembalikan kepada orang yang mengamalk annya."

Shalat malam akan melahirkan kelembutan
dan cahaya dalam hati. Dahulu Atha'al Khurasani

'a!fu berkata, "shalat malam adalah kehidupan bagi

badan, cahaya dalam hafl sinar dalam pandangan
dan kekuatan pada anggota badan. Sesungguhnya
bila seorang (hamba) bangun di waktu malam
untuk melaksanakan shalattahajjud niscaya ia akan
mendapatkan keceriaan dalam hatinya. Dan bilamana
ia takluk oleh dua kelopak matanya hingga ia tertidur
dan tidak mengerjakannya maka ia akan merasakan
kesedihan yang mendalam, hatinya hancut, seakan

akan ia telah kehilangan sesuatu dan memang ia telah
kehilangan suatu yang.sangat besar manfaabrya."
. PerludiketahuibahwaAllAh 6s merasatakjub

dengan seorang yang bangun di waktu malam (untuk
melaksanakan shalat). RasfflullAh S bersabda:

tr:v ,ys N5 b.,y3'f
./t
\.J! w

f.v:Aj)/ui b esj
b rs q y Jy r$t,X* 6 fi:,S rti

//lz

fX J!#rs #,f b3f.v:391't
, <Jb fu"Li',,i , <Jbt;o r;;
Y, . / J Y- - ' J

All6h w merasa takjub dafi dua orang lelaki; seorang

yang bangkit meninggalkan tentpat tidurnya yang mryuk
dan selimutnya diantaralcelumga ilan orangyang dia cintai
untukmelalsanaknn shalat. Malu All6h w betfrrman,

"Wahai para malaikat-Ku, lihatlah hamba-Kt, ia bangkit

meninggalknnkasur dan tanpat tiilurtrya ilan dari taryah-
tengah orf,ng yang dia cintai ilan lccluarganya menuiu

shalat karena mmgharapknn rya yang ada disisi-Ku dan

takut dari apa yang ada di sisi-Ku. . . ". (HR. Ahmad dan
dari jalan Abdull6hbin Mas'td S.1z)

Perhatikanlah hadits di atas!. Alangkah mulianya
shalat malam, sampai AllAh M kagum dengan

orang yang melaksanakannya. Barangsiapa mengejar
kemuliaan dan kehormatan (di sisi AllAh ffi), maka
hendaknya ia kontinyu dalam menjalankan shalat
malam. Rastlull6h ffi bersabda:

JSq UWjef;t:t';
///

Kemuliaan seorang Mukmin terletak pada shalatnya
diwaktumalam.3)

HR. Imam Ahmad dengan nomor (3949). Syaikh al-AlbAni aiE
menilai hadits ini fuasan lighairihi dalam Shabibut Tharghib wal
Tarhib
Al-HAkim'pl5 meriwayatkannya dalam Mustadrak, no. 7921.,

dengan lafazh:

silfl[rfrh
EDISI O7ITHN, XIV/DZULHIJJAH I431 H/NOVEMBER 201OM

" 
7 oYi itli9i.) -..

.,5



5r3r lujr Ubr" w'a6t ;;E il^av
6 ,,

Nt+vb,h9ttv3
' Maukah aku tunjukknn kepadamu pintu-pintu kebaikan?

(1) Puasa adalalr perisai, (2) bersedeknh dapat memadamkan

kesalahan sebagaimana air dapat mnnadamknn api dan (3)

shalat seseorang di pertengahan malam. . ." (HR. Ahma4
Ibnu MAjah dan Tirmidzi)a)

Ketika seorang bangun dikegelapan malam
lalu pergi mengambil air wudhu', kemudian
berdiri; bermunajat dan berdoa kepada-Nya dalam
shalabry+ maka AllAh 0H akan menyebutnya dan
membanggakannya di hadapan para malaikat. Ailah
w mendengar iWihil (rintihan) dan istighfarnya
tasbih dan pengagungannya juga permohonannya.

Dari Abu Hurairah & , RastlullAh M
bersabda:

#" G N,St r-3ut rv4t JL .ki 3;
#,lslt (, Ut 6 :) rr+ 3Slt\' &ilt &

; .;k ,.-iit til+r-J - Y,

i -r*:rt ; t)*"6 it t, U'#:v J*"
t;d. -Jt,tv)s 3tiw

Shalat malam adalah kebiasaan orang-orang yang
shalih, sarana pendekatan diri kepada AllAh M ,
penghapus dosa dan pengusir penyakit dari badan.
Shalat malam adalah piranti untuk mengangkat
derajat dan salah satu pintu kebaikan. Rasfflulldh

ffi bersabda:

tentu aknn Aku penuhi permintaannya dan barangsinpa

memohon ampunnn kepada-Ku, tentu aknn Ku ampuni
(dosa-dosa)nya.' AUAb & turus melakuknn itu hingga

fnj ar (menyingsing) mennangi (cakrawala).

(Muttafaq'alaih).s)

DandarilAbir @F,"sayamendengarNabi ffi
bersabda,:
ti -.t t /. / 't 6

J-15 t^* l4';t4pui,lutl J$lr ; Jt-\'- i),J.p .J-' 9" - ,
z - 6 -9 ' '

ir{lta;l\y9V\\iVil fl bt'-F Ai

y* 
"v 

eis
Sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang

tidaklah seorang Muslim mendapatinya lantas ia merninta
kepada Allhh suatu kebaikan dunia dan akhiratnya
melainknn Allilh M aknn membeikannya. Itu ada setiap

malam. (HR. Muslimfr
Suatu hari, Nabi ffi menyebutkan tentang surgq

lalu beliau ffi bersabda, "Sesungguhnya di surga ada

sebuahknmar yangluarnya terlihat dai dalam dan dalamnya

terlihat dari luar." AbuMusa al Asy'afiy & bertan!4
'Untuk sinpa gerangan, wahai Rasttlullilh ?' RasfiluUilh M
menjawab, " (Diperuntulckan) bagi siapa saja y ang lemah-

lembut dalam bertutur-kata, memberikan maknn (kepada

orang lain) dan melalui malam harinya dalam mencari
keridlaan All6h w denganberdiri (melaksanaknn shalat)

sementara ornng-orung sedang tertidur. " (HR. Ahmad)a

Hal-Hal yang Menghalangi Seseorang untuk
Melaksanakan Shalat Malam

Fudhail bh'Iyadh # berkata, "Bila engkau
tidak sanggup melaksanakan shalat (tahajjud) di
malam hari dan puasa di siang hari, maka ketahuilah
bahwa engkau orang yang terhalang (dari kebaikan)
lagi banyak dosa."

Seorang lelaki berkata kepada Hasan al-Bashri

4!15, "sesungguhnya aku tidur dalam keadaan sehat,

aku sangat ingin bangtrn melaksanakan shalat malam
dan telah ku persiapkan air untuk bersuci, namun
mengapa aku tetap tidak bisa bangun (disepertiga
malam terakhir) ? " Beliau '+$5 menjawab, "Engkau
telah dibelenggu oleh dosa-dosamu."

Bila seseorang tidak bisa mengerjakan shalat

HR Muslim, no.758. WallAhu a'lam, kami tidak menemukan
hadits dengan lafazh seperti ini dalam riwayat BukhAri. Pent.
HR Muslim, no. 757
HR Ahmad dalam al-Musnad, no. 6615

iisi i,f

s/

6;ir t, Ji;i ,#:ti

All6h w turun kc langit dunia pada setiap mnlam lcctikn

s ep er ti ga malam p u t am a b erlalu, su ay a b erfirman, " Akulah
Raja, '4kulah Raja. Barangsiapa berdoa kepnda-Ku, tentu

akan Aku kabulkan. Barangsiapa meminta kepada-Ku,

,)lst;u r3-urs;
Hadits ini sanadnya shahih, namtn BukhAri dan Muslim tidak
meriwayatkannya. Dalam at-Talhts, adz Dzahabi berkata,
"ShaWh." Pent.

4 HR. Ahmad,no.2201.6; Ibnu MAjatr, no.39V3 dan at-Tirmidzi,
no.261-6.
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malam, maka hendaklah dia merenungi pernyataan
seorang dari generasi Sal#, "Bila engkau belum bisa
mengambil bagian di waktu malam, maka janganlah
engk4u bermaksiat kepada Rabbmu di waktu siang."

SahlbinSahd $o menuturkan, "libril q pernah
datang menemui N abi ffi ser ay aberkata,' Hai Muhnmmad!
Hiduplah sesuknmb sesungguhnya fumatian pasti akan

menjemputmu. Cintailah siapa sajayang engkau senangi,

sesungguhnya engkau pasti' akan berpisah dengannya.
Dan beramallah sernaumu, sesungguhnya engkau akan

menuai balasannya". Kemudian Jibril berpesary "Hai
Mubammad, kemuliaan seorang Mukmin terletak
paila shalat malam dan kehormatannya ailalah
paila saat ia tak lagi bergantung paila maflusia,"
(HR. Thabrani dan dinilai hasan oleh Syaikh al-Abani
'{E dalamsilsilah ahdditsis shahthah, no. 83L)

PENUTUP

Barangsiapa berupaya keras dan bersungguh-
sungguh untuk menggapai sesuafu, niscaya ia akan
rela berkorban, menganggap enteng semua kesulitan

dan merasakan kelezatan pada kesukaran apapun
yang ia temukan. Or*g seprti ini akan berpidah dari
satu kebaikan dan ketaatan kepada kebaikan dan
ketaatan lainny4 siang dan malam. Anggota badannya
digunakan dalam ketaatan. Orang ini akan terlihat
selalu sibuk beribadatr, terlihat sedang melakukan
shalat, dan bila telah selesai, ia bergegas memegang aI-

Qur'An dan membacanya. Kemudian lisannya senantiasa
menyuarakan kalima(-kalimat dzikfu dan istighfAr,
lantas ia pun akan mengangkat kedua telapak tangannya
sepbari berdoa. Hatinya khusyu', lisannya selalu
basah dengan diiktr, matanya menangis dan anggota
badannya tunduk. Ia tidak lagi tersibukkan dengan
seluruh manusia karena ia telah sibuk dalam ketaatan
kepadaAllAh wr,Penguasaseluruh manusia.

(Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan
semoga AllAh M senantiasa memberikan taufik
kepada kita semua unfuk memanfaatkan sisa usia
yang AllAh s berikan kepada kita dalam rangka
mentaatiAllah # terutama pada malam-malam saat
kebanyakan mairusia tidur terbuai mimpi.-red).tr

Qawaid Fiqhiyyah

2. Apabila seseorang menyelamatkan harta orang
lain dari kehancurankarena adabencana alam atau
semisalnya. Setelah itu, pemilik harta menyatakan
bahwa seluruh harta tersebut atau sebagiannya
belum dikembalikan kepadanya. Sedangkan orang
yang menyelamatkan mengatakanbahwa ia telah
mengembalikan semua harta yang ia selamatkan
kepada pemiliknya. Maka dalam kasus seperti
ini, perkataan berpihak kepada si penyelamat
harta. Karena ia membawa harta tersebut demi
kemaslahatan pemilik harta. Dan ini masuk juga
dalam keumumanfirmanAllAh w dalam surah
at-Taubah di atas. e)

3. Apabila Ahmad meminjam barang dari Hasan.
Setelah beberapa lama, terjadi perselisihan. Ahmad
mengaku telah mengembalikan barang tersebut,
sementara Hasan menyangkal. Maka dalam
kasus seperti ini, hukum berpihak kepada Hasan.
Karena Ahmad membawa barang tersebut adalah

9 Lihat ManzhAmah Ushulil Fiqh wa Qawa'idihi,hlm.276.

Sambungan darihalaman.... ........51

untuk kepentingan dirinya serta untuk mengambil
manfaat darinya. Maka pengakuan Ahmad tidak
diterima kecuali jika ia bisa mendatangkan bukti
pengembalian barang tersebut.

4. Apabila Ahmad menyewa sebuah mobil dari
Hasan. Setelah masa sewa habis, Hasan menemui
Ahmad untuk meminta mobilnya dikembalikan.
Lalu Ahmad mengatakan bahwa mobil telah
ia kembalikan ke Hasan. Maka dalam hal ini,
perkataan Ahmad tidak diterima, karena ia
membawa mobil untuk kemaslahatannya dan ia
mengambil manfaat darinya. to)

Wallahu A'lam.Cl

10 Lihat pula pembahasan kaidah ini dalam Taqrirul Qaw6'id wa
Tahrtrul F azpd'id, al-Imam al-HAfizh Zainuddin Abdurrahman
bin Ahmad bin Rajab al-Hambali. Ta'liq Syaikh Abu Ubaidah
Masyhirr bin Hasan AIu SalmAn. Cet. I. 1419 H/1998 M. Dar
Ibni AffAn, hlm. 315-322.D an Sy arhul Qaw6' idis Sa' diy ah,Syail<h
Abdul Muhsin binAbdullah az-Zamil. DarAttrlas al-Kahadfua',
hlm. 186.
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Membaca al-Qur'An untuk orang mati tidak
dibenarkan dalam agama Islam dengan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Membaca al-Qur'An lalu menghadiahkan
pahalanya untuk orang yang telah mati tidak
pemah dikerjakan oleh Nabi Muhammad $, para

Sahabat dan para tabi'in. Sementara kewajiban kita
dalam beragama adalah mengikuti petunjuk, bukan
membuatperkarabaru.Ahh M berfirman:

tanpa dasar ilmu.
Nlah re berfirman:

v:,<h; E._t_ttt Gj i;8)
h'a,s eyit a

{D i91;i v u ,r,i J?\;tt:
Kataknnlah, " Rabbku hany n mengharamknn perbuatan

yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi,

dan perbuatan ilosa, melanggar hak manusia tanpa

alasan yang benar, (menghnramkan) munpusekutuknn

All6h dengan sesuatu yang All6h tidak menurunknn

hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-

adakan terhadnp All6h apa saia yang tidak kamu

ketahui (berbicara tentang All6h tanpa ilmu)."
(QS. al-ArAf/7:33)

Syaikh Abdul Azizbin AbdullAh bin BAz 4iM
mengatakan, "Betbicara tentang A[ah tanpa
ilmu termasuk perkara terbesar yang diharamkan
Ailah. Bahkan itu lebih tinggi dari perbuatan

Gr'r:a t;;.t # o)

2. Orang yang membolehkan membaca aIQur'An lalu
menghadiahkan pahalanya untuk orang yang telah

ma$ dia harus mendatangkan dalil dari al-Qur'6n
atau as-Sunnah. Jika dia tidak bisa mendatangkan
dalil berarti dia telah berbicara tentang agama

Ll3

t^3

^l

i:s ?*1 ,l'i )yi c E t( 3i

/ ".2+oti gal

o:A ,1,Lfr -, "JF ; c 

^\ 
1'{;;K;'i;:"ftuli,i

Katalunlah, " lika lumu (bmar-benar) mencintai All6h,

ikttilah oku, niscaya Allfth mmgnsihi dan mengampuni

dosa-dosamu. " (QS. Ali'ImrArV3:31)

,ki;is?9t reioAii;it(
./.

eDr 1"5
Sesungguhnya pada (diri) Rasfilullilh itu telah ada

suri telailan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang

yang mengharap (rahmail AUAL dan (kedatangan)

harikiamat ilan iliabanyakmenyebut AflAh. (QS. Al-
l+hzdb133:21)
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syirik. Karena dalam ayat ter5ebut Allah M
mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan
mulai dari yang paling rendah ke yang paling
tinggi. Berbicara tentang AUah tanpa ilmu,
meliputi berbicara (tanpa ilmu) tentang hukum-
hukum Allah, syariat-Nya dan agamaNya.
Termasuk berbicara tentang nEuna-nEuna dan sifat-
sifatAllah 0e . Ini lebihbesar dosanya daripada
berbicara (tanpa ilmu) tentang syariat dan agama
AlTah wn ."r)

3. Barangsiapa membolehkan membaca al-Qur'An
untuk dihadiahkan pahalanya buat orang yang
telah mati, berarti dia telah membuat syariat
yang tidak diidzinkan oleh AllAhM. Allah M
berfirman mengingkari orang-orang musyrik yang
mengikuti syariat agama yang tidak diidzinkan
olehAllah:

6 --y"+li b -il ltLrx

dalam ayat ini dikecualikan dengan semisal
firmanAllAh s :

- -.a"4 -fr-:}re ti-a4l

Perbuatan
Alhh 66

.ta
u'l ot:

:i*i;il?i

.. 1 ? tt t.E

U-.t ij, 6i)U jj Yl

$l'y>g

Knmi hubungkan anak cucu mereka dengan mereka.

(QS. ath-Thffrl52:21)

' Dan semisal riwayat tentang syafaat para Nabi
dan Malaikat untuk para hamba, doa orang
hidup untuk otutrg-.orir,g yang telah mati dan

. semacarnnya. Orang yang mengatakan bahwa ayat
ini mansfiIclr (hukumnya dihapus) dengan perkara-
perkara tadi adalah perkataan yang tidak benar.
Karena dalil yang khusus tidak menghapus dalil
yang umum/ namun hanya mengkhususkannya

' (mempersempitkeumumanmaknanya). Sehingga
semua dalil yang menunjukkan bahwa manusia
bisa mendapatkan manfaat dari selain usahanya
sendiri itu adalah dalil yang mengkhususkan
keumuman ayat di atas." (Fnthul Qadir,tafsir surat
an-Najm ayat39)
Adapun membaca al-Qur'An lalu pahalanya
dihadiahkan buat orang yang telah mati, tidak ada
dalil yang annya.

5. Allah u4 menurunkanal-Qur'Ansebagaihidayah
(petunjuk) bagi manusia. Sehingga orang hidup
bisa mernanfaatkannyO mengikuti petunjuknya
di dunia ini dan mengamalkannya. Di akhira!
orang-orang yang seperti ini akan dituntun oleh
al-Qur'An menuju surga.
Sedangkan orang yang telah mati, maka amalannya
telah terputus, dia tidak mampu menambahi atau
mengurangi amalannya.
Perbuatan sebagian orang di zaman ini berlawanan
dengan kondisi di atas. Ketika masih hidup,
mereka meninggalkan at-Qur'Art enggan membaca
atau mendengarkannya. Mereka lebih suka
menyanyl mendengarmusik, menonton film dan
hal-hal lain yang tidak bermanfaat di akhirat. Jika
ada orang mati, mereka membacakan al-Qur'An
buat jenazah tersebut pada acara pemakamarmya
atau di kubumya.
Mereka ini ibarat orang mogok makan sampai
mati kelaparan. Setelah dia mati, orang-orang
mendatanginya membawakan makanan agar
dia memakannya. Al-Qur'An hanya bermanfaat
bagi orang yang hidup selama masih berada
di dunia, ladang beramal. Adapun setelah

'*fr Jzniry*p"it'iybt|i
,ln o . o.
r c:b 

,r:;+

Ap aluh merekn marryuny ai semb alnn+emb ahan selain
All6h y ang mensy ariatkan untuk mereka agama y ang
tiilak diizinknn All6h? Sekiranya tak ada ketetapan
yang menentuknn (dari AilAD tuntulah mereka telah
ilibinasskan. (QS. asy-Sydrdl 42: 2L)

tersebut bertentangan dengan firman

Seorang yang berilosa tiilak akan memikul dosa orang
lain. Dan seorang manusia tiadamemperoleh selain apa

yang telah iliusahaknnnya. (QS. an-Najm/S3: 38-39)
Imam asy-Syaukani 4ffi berkata, "Maksudnya
adalah seorang manusia hanya mendapatkan
pahala dari usaha dan balasan perbuatannya
sendiri. Amalan seseorang tidakbisa mendatangkan
manfaat bagi orang lain. Keumuman makna

1 Catatan kaki kitab at-Tanbihatul Lathifah 'Ala Ma lhtawat 'nlaihi
al:aqidatul Wasithiyah, hlm. 34 tahqiq Syaikh Ali bin Hasary
penerbit Dar Ibnil Qayyim

sffiffih
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mati, maka dia telah pindah dari fase beramal
menuju fase pembalasan amal. Pada waktu itu al-

Qur'6n tidak bermanfa at bagSnya, karena ketika
hidup dia meninggalkan al-Qur'An, padahal dia
mampu mengambil manfaat darinya. AllAh M

r:1.berfirman:

3"*6fr J"J:tilTi*S$ o<
Al-Qur' 6n itu tidak lain hany alah pelni ar an ilan kitab

yang memberi penerangan. Supaya dia (Muhammad.)

memberi peringatan lcepada orang-orung yang hidup

dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap oranS-

or ang kafr. (QS. YAsin/3 6:69 -7 0)

All6h og jugaberfirman,yangartinya "Detnikinnlah

Knmi kisahknn lcepadamu (Muhammad) seb aginn kisah

umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah Kami

berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan
(al-Qur' hn). Barangsiapa berpaling dari al-Qur' 6n,

malu sesungguhnya ia akan memikul ilosa yang besar

diharikiamat. Merekakeknl di dalamlccadaan itu dan

amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka ili
hari kiamat." (QS. ThAha/20:99-101)

6. Membaca al-Qur'An adalah ibadah dan ibadah
itu tauqifiyy ah, artinya harus mengikuti tuntunan.

]ika seseorang beribadah tanpa tuntunan, berarti
dia beribadah kepada AllAh semaunya sendiri,
padahal AllAh s berfirman:

€r4, <DULr*Ytiilliol

"l,r+3 
r1,7

"$bie"e.#:{{

:rKeGi,;;4il *t;'u;:i
t /. /ai.,.'-,/

gj'Ut Old^*4 il
o r n 

-- l-.. "f ,/ ). o.Oj -rjr9r: 3t =rjr*)-$P

Tuanglunlah kepadaku tentang orang yang meni adikan

haus a nafsuny a seb agai tuhanny a ! Makn ap akah lumu
dap at menj adi p emelihar a atasny a ?, Atau ap akah lu.mu

mengira b ahwa kebany aknn merekn itu mandengar atau

memahami? Mereka itu tidak lain, hanyalah sepetti

binatang ternak, bal*nn mereka lebih sesat ialannya
(d.ari binatang ternak itd. (QS. al-FurqArV25 :43-M)

c.
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7. Pahalasuatu amal belum tentu diraih oleh orang
yang mengamalkanrrya. Bagaimana mungkin ia
menghadiahkan sesuatu yangbelum pasti kepada

orang lain. Karena amalan akan diterima dengan

beberapa syarat:
1. Ima4
2. Ikhlas
3. Sesuai tuntunan syari at
4. Bersih dari hal-hal yaog membatalkan amal,

seperti riy6', )ujub dan lainnya.
Seseorang tidak iahu, apakah amalnya diterima
atau tertolak.
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa
Ibnu Umar *6 pernah berkata, "lika aku tahu

shalatku diterima (oleh Allfrh), maka aku benat-

benar mengharapkan kematian, karena All6h M
berfirman:

'u"afrf bbiy.;"+-tZl
Sesungguhnya AlUih w hanya menrhna (nnnlan) dmi

, orang-orang yang bertalaud. (QS. a1-MAidah/5:27)

8. Membaca alQur'An pada acara kematian atau di
depan jenazah atau di kuburan merupakan perkara

baru dalam agama/ sedangkan semua perkara
baru dalam agama adalahbid'ah dan semua bid'ah
adalah sesat. Ras0lulleh # bersabda:

z o 6 t. o, j 2

t".' ;tl1 y\fu: &6 +i e*..fv rI
: ; .. . ,,,1:,16'P qF. tsi "V" :i iy W

ti:v'; yLr#r .tiyi\*}
Aku wasiatlun kcpada leamu untuk beftnqwa k"poda

All6h; mendengar dan tant (lcepada penguasa knum

muslimin), walaupun segrang budak Habsyi. Knrena

sesungguhnya barangsiapa hidup setelahku, dia alun
melihat perselishan yang banyak. Maka wnjib kamu

berpegang kepada Sunnnhku dan Sunnah para khalifah

yang mendapatknn petunjuk dan lurus. Peganglah dan



giggitlah dengan gigi geraham. l auhilah semua perkma
baru ( dalam agama), karena semua perkara bmu ( dalam

agama) adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat.

(HR. Abu Dawud no: 4607; Tirmidzi 2676; Ad-
Darimi; Ahmad; dan lainnya dari al-'IrbAdh bin
SAriyah)

Perbuatan tersebut tidak ada tuntunan dari Nabi,
dari Khulafaur Rasyidin, dari para Sahabat dari
tabi'in dan dari tabijut tabi'in, sehingga hukumnya
bid'ah dan sesat.

9. Kalau kita tahu bahwa hal itu bid'ah, maka
pasti tidak ada pahalanya, sebaliknya yang ada

,adalah dosa. |ika demikian keadaannya, maka
menghadiahkan pahala merupakan perkataan
dan perbuatan sia-sia. Ini ibarat orang yang
menggenggam tangannya yang kosong,
lalu dia berkata kepada orang lain yang
membutuhkan bantuarl'Ambillah!",
padahal tangannya kosong.

l0.Sesungguhnya semua orang sangat
butuh kepada amalannya. Pada
hari kiamat nanti, semua orang
akan sangat mengkhawatirkan
dirinya akankah amalarurya bisa
menyelamatkannya ?! Masing-masing
akan lebih mementingkan dirinya daripada
saudaranya atau ibunya atau bapaknya. Jika
demikiary berarti orang yang menghadiahkan
amalannya seakan dia sudah memastikan bahwa
dirinya dijamin aman, tidak rugi dan seakan tidak
butuhkaruniaAllAh w .Ahh o6 berfirman:

t"A 9i
.Nz - J 

-

iG) t!t5J t y;6
ar*,:*j

2

-yl-,

ri,t3(,r4
4

a.!L\ . I
1- E 'l) 4--> I'si;'? / - .

zaiN l/il n ll  
-JIll'\-'7, / --. J

ii Z.-\
i."rr )' 4J.J 0'-92 . -/.J

..E\4-l
' 1 

':G? /'/ '
Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan

, sanglukala yang lcedua), pada hari ketikn manusia lari
dari saudararfua, dari ibu danbapabrya, dart isf:i dan
anak-analcnya. Setiap orang dari mereka pada hari itu
metnpunyaiutusanyangcuhrymmyibul*nnnya.(QS.
Abasa/80:33-37)

Demikianlah uraian singkat tentang
beberapa poin penting berkaitan
dengan bacaan al-Qur'An yang
dihadiahkan pahalanya buat

' orangyangsudahmeninggal.Ada
sebagian orang yang berkilah bahwa

apa yang dia lakukan itu adalah tradisi
atau adat. Namun itu hanya alasan saja,

karena yang menjadi tujuannya adalah
pahala sementara yang namanya tradisi

atau adat, pelaksanaannya bukan unfuk
mencari pahala. Kalau tujuannya mencari

pahala berarti itu adalah ibadah. Dan ibadah
harus sesuai dengan tunfunan syariat.

Semoga uraian singkat ini bisa bermanfaat dan
menggugah kesadaran kita untuk lebih semangat dan
waspada dalam melaksanakan ibadah.tr

s 7'
JL&

sffilHh
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6s

t^3
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9. tJ.L... .Jr\

:jnrte*y
i.*:lrl
: :t4,,:\.

J*r{l

9 9 -6.

?v r }* frxll) ,y

Jt

()3;I'
Katakanlah, "Tidak sarna yang buruk ilengan yang
baik, meskipun banyaknya ynng butuk itu menarik
hatimu, makn bertakrpalah kepada All6h Hai orans-orang,

berakal, agar knmu mendapnt keberuntungan."(QS. al'
MAidah/5:100)
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t:

KEAGUNGAN NIKMAT ISLAM

1k;.W '€t, A: ,JsI ,:lt +i*jr Y"? ta*

68,{ qr $ ;^- 3 .kiiv y4* Li Wi
iE3 Itq

rgg-: 9-r i,"J I Ay V'i$ dt
"t- :i, 

i lt:S ik t3t;-t % S Qt S,t*:r S

& 'TsE!, E-i u.il U",4\)

;jb l, , 3rr?;t":ii;f iS -4,-^

(,a,:bfli

r F,tb
qtr f Jtgw,L,6usr:*;r3

Ammaba'du
famaah sekalian, hendaklah kita selalu bertakwa

kepadaAllah M, danmemperbaikiamalan-amalan
kita. Sesungguhnya semua amalan manusia itu
dicata! dan akan dibalas olehAllah w

Nikmat teragung yang dirasakan kebaikannya
dan membahagiakan seseorang adalah nikmat Islam,
yaitu hidayah untuk menganut dan melaksanakan
agama Islam. Karena hidayah dan taufiq itu hanya
milikAlah g danAllAh 6 hanyamemberikannya
kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.

Hidayah Islam itu merupakan nikmat yang wajib
disyukuri oleh kaum Muslimin. AllAh berfirman :

sffiffih

t ' / f r 1. t .,iU*.'rl"r{- 
'Al'*br- 6t 4 ,y)

eM"ta't-L
Barangsiapa yang All6h menghendaki akan memberikan

petunjuk kepadanya, rfiscaya Dia melapangknn dadanya

, untuk (memeluk agama) lslam. dan barangsiapa yang
dikehendaki Allfrh lesesatanntra, niscaya All6h meni adiknn

dadanya sesaklagi sempit, seolah-olah in sedang mendaki

langit. (QS. al-An'Am/6:125)

t
';*

..}

7;,-r; bi 5=v #
, <D$-.*?oJ***

Mereka merasa telah memberi nilcrnat kepadamu dmgan
keislaman merekn. Kntakanlah, "langanlah knmu merasa

telah memberi nikmat kepadaku ilengan keislnmanmu,

sebenarnya AilAh, Dialah yang melimpahkan nikmat
kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan

iika kamu adalah orang-orang yang benar." (QS. al-
Hujwdtl49:17)

Kaum Muslimin, r alimakumullah
Islam membimbing dan mengarahkan pandangan

kaum Muslimiru sehingga,mereka bisa melihat dan
menilai sesuatu dengan benar. Mereka tetap bisa
melihat kdbaikan itu sebagai sebuah kebaikan
meski para pendukungnya sedikit dan tetap bisa
menilai sebuah keburukan itu sebagai sebuah
keburukan meskipun banyak orang yang teqpesona

dengan keburukan itu lalu mengikutinya. All6h va
berfirman:
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Sebaliknya kekufuran yang merupakan lawan kaum Mukminin, mereka inilah orang-orang yang
darikeislamanhanyaakanmendatangkankegelapan hidup dan permisalan untuk orang-orang kafir.
di hati. Kegelapan hati ini akan berpengaruh dalam Mereka inilah orang-orang yang mati. Sebagaimana
prilakunya sehari-hari. Dia tidak mengerti tujuan firmanAlldh g :

hidupyangsebenamya;tidakmengerti jalanyang . o, ry' | ti r7zz,t,,.o(:,./... ; ..(
harusditempuhdandiajugagampangtertiputidak 1.3rt-*i t13-t A) t*tt+:4L:.t*->19 U+. Ob g-.e3t
bisa mengerti sesuatu sebagai mestinya. AllAh M
berfirman:

\-
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Kntakanlah, " al-Qur an itu adalah petunjuk dan penauar
bagi orang-orang Mukmin. Dan orang-orang yang tidak
beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang al
Quran itu suatukegelapanbagi mereka. merekaitu adalah
(seperti) yang ilipanggil dari tempat yang jauh." (QS.
Fusshilat/4l:44)

Kaum Muslimin, rahimakumullah
Islam yang AllAh w anugerahkan kepada kita

ini merupakan cahaya yang bisa dijadikan panduan
dalam menempuh kehidupan yang sering menipu
ini. Ini sangat berbeda dengan kekufuran dan
penyimpangan. Keduanya hanya menyeret pelakunya
agar tenggelam dalam kebingungan dan kesesatan.

Islam merupakan tempat berteduh yang
bisa menaungi pemeluknya dari keragu-raguan
dan kegelisahan. Sementara kekufuran adalah
kobaran api yang siap membakar dan menimbulkan
kegelisahan.

Islam membuat hati menjadi hidup dan penuh
perasaan, sebaliknya kekufuran hanya akan
mematikan hati dan membekukan perasaan. Dan
begitu seterusnya, berbagai perbedaan antara
keislaman dan kekufuran bisa kita dapati dalam
kehidupan nyata. Islam dan kekufuran tidak mungkin
sama. AllAh w berfirman yang artinya:
Dan tiilaklah sama orang yang buta dengan ornng yang
melihat. Dan tidak (pula) sama antara gelap gulita dengan
cahaya. Dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang
panas. Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan
orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allhh memberi
p enden gar an kep adn siap a y an g dikehendaki-N y a dan knmu
sekali-kali tiada sanggup menjadikan orangyang didalam
kubur dapat mendengar. Kamu tidnk lain hanyalah seorf,ng
pemberi puingatan. (QS. Fathir/35:19-23)

Imam Ibnu Katsit 4tr55" mengatakan, "Ini
merupakan permisalanyangAllfi M buatuntuk

it,r

sffihah

Dan apaknh orang yang sudah mati (hatinya) lccmudian
Kami hidupkan dia dan Kami berikan cahaya terang
kep adanV a, dengan cahay a itu dia dap at b erj alan di tengah-
tengah masymaknt manusin, serupa dcngan orang yang
kcadaannya beraila dalam gelap gulita yang sekali-kali
tidnk dapat keluar dari padanya ? Demikianlah kami
jadilun orung yang lufir itu memandang baik apa yang
telah merekn knj aluz. (QS. al- An' dml 6:122)

Kaum Muslimin, r nhimakumullalt
Islam menilai dan mengukur segala sesuafu

sebagaimana mestinya, tanpa ada pura-pura.
Islam tidak akan memberikan pujian kecuali pada
tempatnya dan juga tidak akan mencela kecuali
kalau kondisinya memang pas untuk itu. Islam
tidak menjahrhkan sanksi kecuali kepada yang layak
menerimanya juga tidak memberikan maaf kecuali
kepada yang berhak menerimanya.

Islam mendidik, mengajari dan memberikan
wawasan sehingga masyarakat akan terangkat
dari keterpurukan menuju kejayaan dan penuh
harga diri. Islam mengangkat derajat penganutrya
dengan akhlak mulia. Inilah diantara sekian banyak
keistimewaan Islam. Keistimewaan dan kemualiaan
ini diakui oleh semua manusia sampai pun oleh
orang yang sesat. Namun syaitan dengan segala
kelicikannya menghalangi orang banyak dari Islam.
Kesombongan yang terus ditiupkan syaitan telah
menghalangi mereka dari hidayah AllAh M dan
mendorong mereka melakukan penentangan. Ahh
berfirman yang artinya:
Sesungguhnya Knmi mengetahui bahwasanya apa yang
mereka katakan itu menyedihkan hatimu, (janganlah
kamu bersedih hati), knrena mereka sebenarnva bukan
mendustalunlcnmu, aknn tetapi orang-orang yahg zhalim
itu mengingluri ayat-ayat AUAh. (QS. Al-An'am/5:33)

Kaum Muslimin, rahimakumullah
Seandainya mau jujur, orang-orang yang tersesat
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itu sebenarnya sudah merasakan jiwa mereka
terkekang, kegelisahan yang terus mendera,
dekadensi moral yang tak pernah berhenti yang
akhirnya berimbas pada buruknya kehidupan
bermasyarakat mereka. Hubungan antara rakyat
dan penguasa bahkan hubungan antar anggota
keluarga sendiri mengalami keretakan. Kondisi
ini akan sangat berbeda dengan kondisi kaum
Muslimin, jika kaum Muslimin melaksanakan
syariat Islam. Persaudaraan akan terjalin erat rasa

saling menyayangi dan semangat saling membantu
mendasari pergaulan mereka dengan sesama,
berbagai ragam kenikmatan tidak lantas membuat
mereka lupa untuk mensyukurinya rasa sabar juga

'terpatri dalam hati mereka' Ini semua tentu akan
membuat kehidupan terasa nyaman dan arnan.

Inilah kondisi kaum Muslimin jika mereka
berpegang teguh dengan syariat agama mereka. Ini
pula lah yang membuat kaum Kuffar, para musuh
Islam iri kepada mereka. Mereka mengerahkan
segala kemampuan mereka untuk membuat makar.

Mereka tidak akan pemah berhenti melakukannya.
Perseteruan antara al-haq dan kebathilan akan terus
berlangsung dari sejaknabiAdam ffi diciptakan
dan Iblis enggan mentaati perintah AllAh untuk zujud
kepada nabi Adam sampai hari kiamat tiba. Pemicu

peiseteruan ini adalah rasa iri yang tak pernah padam
dalam hati mereka.

Ketika kaum Muslimin bangkit dan cahaya
Islam menyinari seluruh alam, maka pasti Islam
akan menang, bagaimanaPun dahsyat kekuatan
orang-orang kafir dan liciknya tipu daya mereka.

Sebaliknya, saat kaum Muslimin meninggalkan
syariat agama mereka, sibuk dengan dunia dan
meninggalkan jihad maka saat itu orang-orang kafir
akan mempertontonkan kekuatan mereka. AllAh og

berfirman:

D an masa (tcej ay aan dan lczhnncur an) itu Kami p u gilirlun
diantara manusia (agar mereka mendapat pelaiaran).
(QS. Ali ImrAr/3:140)

Wahai kaum Muslimin" hendaklah kita menyadari
kondisi ini dan bisa mengambil pelajaran darinya.
Semoga Allah melanggengkan keimanan dan
keislaman yang ada dalam hati kita sampai kematian

€11Tr t Slilytlj1e"'u otl)J^lJt j
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Pada Ltrutbah Pertama, sudah dipaparkan berbagai
' kebaikan dart keutamaan yang diraih oleh seseorang

yang dikarunia nikmat iman dan Islam oleh Allfi g
Oleh karena itu, sebagai insan yang dianugerahi kedua

nikmat yang teramat agung ini, kita berkewajiban
untuk memahami dan menyadari hakikat keimanan dan

keislaman kita. Kita wajib menjaganya dari berbagai

macam keragu-raguan yang dihembuskan syaitan dan bala

tentaranya; memeliharanya dari berbagai kebid'ahan yang

telah dihiasi sehingga kelihatan indah dan memukau juga

kita harus tetap waspada terhadap racun-racun pemikiran
yang disebarkan oleh musuh AllAh w lewat berbagai

macammedia.
Kita wajib senantiasa mawasdiri, istiqamah dan

senantiasa bertawakkal kepada Alhh. Yakinlah, apa yang

telahditakdirkanolehAllAh g tidakakanpemahmeleset,

berbagai keburukan yang kita khawatirkan, jika AltAh uw

tidak menakdirkannya untuk kita maka itu tidak akan

pemahmenimpakita.AllAh u6 berfirman :

.te!
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Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah knmu dnn

kuatlunlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada AUAh'

supaya kamu beruntung. (QS. Ali ImrarV3:200)
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MUSHAF AL.KAMIL
Mitiki Koleksi Kami, Mushaf Al'Kamil Mushal Al-0ur' an Terjemah Resleling

Terdiri dari:
o Ukuran sedang (14,5 x 20,5 cm) dengan motif bintik, etnik,

bata, dan tikar dengan cover warna hitam, krem, pink,

coklat, putih dan hijau.
o Ukuran kecil ('10,5 x 14, 5 cm) dengan motif bintik, etnik,

kayu, bata, dan tikar dan cover warna hitam, krem, pink,

coklat, putih, tembaga dan hilau.

Rp.68.000,- Rp. 45.000,-
(Ukuran Sedang) (Ukuran Kecil)

an Al-KamilHatd Cover (Eksklusil)
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Menggunakan keftas ivory
(standard kertas Beirut)

MushalAl-0ur'
Spesffkasl
o Hard cover eksklusif.
o Tampilan isi4 warna eksklusif.

. o Menggunakan,kertas ivory
(standar Beirut).

o Ukuran besar (21 x 29,5 cm);

Dengan Terjemah.
o Ukuran sedang (1 4,5 x 21 cm);

TanpaTeriemah.
o Lafazh dan dh ami Allah (afzhul

jalalah)berwarna.

16 x 24,5 cm / 366 hal

16 x24,5 cm / 1028 hal (Jld.2)
16 x 24,5 cm / ---- hal (Jld.3)

@ Rp. 180.000,-

SVA]R/AI{SH/NHIH
AIIFIBUKHAIRL Jtd.2&8

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis
oleh Syaikh Muhammad bin Shalih AF
Utsaimin merupakan Syarah Shahih AF
Bukhari yang ditulis oleh ulama hadits di era
sekarang.

Sistematika kitab ini lebih ringkas dari
Syarah kitab Shahih AFBukhari yang ma'ruf
di kalangan umat lslam, Fath Al-Bari Syarah
Shahih Al-Bukhari karya Al-lmam Al-Hafizh
Muhammad bin Hajar AFAsqalani Al-Misri (w
852 H), tanpa mengurangi substansi
kandungan hadits, makna, dan faidah yang
terkandung di dalamnya, bahkan lebih
memudahkan pembaca dalam memahami
makna hadits. Pada iilid kedua,

16 x 24,5 cm / 914 hal (Jld.7)
16 x 24,5 cm / 906 hal (Jld.8)

@ Rp. 180.000,-

16 x 24,5 crn I 4g2 621 Madzhab Hanafi dengan kitab Al-lnshaf, Madzhab Maliki dengan

RD. 86.000.- kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, Madzhab Syafi'i dengan kitab Al-

Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, dan Madzhab Hanbali salah satu
kitab syarah rujukannya adalah Syarah Mumti' ini. Pada jilid ketiga ini pembahasannya
meliputi Sifat Shalat, Rukun-Rukun Shalat, Hal-Hal yang Makruh Dalam Shalat, dan Sujud
Sahwi.

Shalat, dan Adzan. Sedangkan pada jilid yang ketiga pembahasannya meliputi Musaqah, dan Faraidh. Sedangkan pada jilid kedelapan pembahasannya meliputi Kitat
Kitab Adzan, Jum'ah, Shalat Khauf, dan Al-'ldain (dua hari raya). ,r. t,bah, Wasiat, Nadzar, Sumpah, Qasamah, Hudud, Peradilan, Luqathan, Oan Jihad 
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Menggunakan Khat Madinah

mengacu pada Mushaf
standar Utsaani Depag Rl

Lafadz dan dhami Ailah
(Lafdzul Jalalah)

berwarna

BwfrwBa,m*
AL=NN/ASA/A"IL JK"NO

Al-Masaa'il merupakan karya fenomenal Ustadz
Abdul Hakim bin Amir Abdat. Buku ini menghimpun
sejumlah koreksi atas pemahaman tentang berbagai
masalah agama yang tersebar di kalangan umat lslam,
khususnya di lndonesia dengan ditopang oleh dalil-
dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta diperkuat
dengan berbagai pendapat imam-imam Ahlus Sunnah
yang terpercaya.

Pada jilid .kesepuluh ini membahas masalah ke
301 sampai masalah ke 370 (hadits nomot 1222
sampai 1319), di antara pembahasannya meliputi:
Melarang 'ashabiyyah dan hizbiyyah, Haramnya
hadiah-hadiah untuk para pe.labat dan pegawai
pemerintahan, Kesyirikan yang tidak pernah berhenti
pada umat ini, Kesempurnaan lslam dan sikap Yahudi
yang sangat hasad kepada umat ini, Hadits tentang
do'a perlindungan untuk anak-anak, Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menikahi wanita yang sangat pecemburu, Dalil

shahih tentang khilafah Abu Bakar Ash Shiddiq, dan permasalahan-permasalahan
lainnya.

pembahasannya meliputi Kitab Mandi, Haidh, Tayammum, Shalat, Waktu-Waktu 1;166, Radha'ah (persusuan), Talak, Sumpah Li'an, Memerdekakan budak, Jual Beli,

Shalat, dan Adzan. Sedangkan pada jilid yang ketiga pembahasannya meliputi Musaqah, dan Faraidh. Sedangkan pada jilid kedelapan pembahasannya meliputi tritab

Rp. 139.900,- Rp.69.900,-
(Ukuran Besar) (Ukuran Sedang)

SVAIRA]H MUh[M'Jru.8

Asy-Syarah AFMumti' Ala Zaad Al-Mustaqni' karya Syaikh
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan syarah dari kitab
Zad Al-Mustaqni' Fi lkhtishar Al-Muqni' karya Abu Naja Musa bin
Ahmad bin MusaAl-Hijawi.

Kitab ini mensyarah matan yang ada pada kitab Zad Al-
Mustaqni' Fi lkhtishar Al-Muqni' dengan menjelaskan kalimat-
kalimatnya, makna-maknanya dan menyebutkan pendapat yang
kuat disertai dalil dan ta'lilnya. Kitab ini merupakan salah satu
rujukan kitab fikih bermadzhab Hanbali yang sangat masyhur dan
populer di kalangan umat lslam khususnya para penuntut ilmu
dan menjadi salah satu rujukan dalam kitab likih mereka.

Dalam lslam dikenal dengan empat madzhab fikih yang
masyhur, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Masing-masing
dari madzhab tersebut memiliki kitab-kitab syarah ruiukan.

svAtR/At'N sH/Alt{m{ M[.rslJM,!ld, 7 &8

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits
yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat
lslam. Salah satu dari karya lmam An-Nawawi ini
merupakan syarah dari kitab Shahih Muslim karya
lmam Muslim. Kitab Shahih Muslim',merupakan
referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat
kwalitas sanad dibawah kitab Shahih Al-Bukhaii.
Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa
keunggulan, di antaranya : Pertama, Pembahasannya
bersifat tematik (maudhu'i), sehingga memudahkan
bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai
dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini
tidak ada pada Shahih Al-Bukhari. Kedua,
pembahasannya lebih ringkas, namun tidak
mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan
yang bersifat penting (urgen dan substansi).
Pada jilid ketuiuh pembahasannya meliputi Kitab

Email: penerbit@darus-sunnah.com Website: wwwdalus-sunnah.com


